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 000 اانابو كن ازال . اسرواساكت قرشا قفالاب

 2 7 اننعو البا اهاجَو © ا ان الطن الو
 يحمو ( ىرخأ رانو ) لكوبو عيت ىتحا ىثل قيئدلا لس نأ ةسيسبلاو لاق

 ”اذكو ةفلح وأ طابخو طالع لوف كابإ رانام لجرال لاَغ مسيملاو مسولا

 ” ايبا لك نم أع .اع راغأ دقو ةساونلا نم البإ صوصالا ضعءل برقو

 نع هلأسي امئاو كرانام راجتلا ضعب هل لاقف قاوسالا ضءب ىلا اهمرفف ىتسش لئابق

 ْ : لاف ابمؤا نم مولبا مْرك موف لص هع لوفرعل مال كلذ

 اهراصإاتمسفاهوعزعزذا « اهراجام ةعابلا يلا

 ازال د رلاملا زان لكو . .ه  اهراذ سانأل راد لكحف

 ىدارملا سودركلا لاقو

 ظ سمطلا هن طيمبال لع كلذو #« اهجاتو اهران نع ىتئاست

 ١ ةصاخ سانلا ىدولاو قالا سمطلاو

 0 (ناويملا باتك نم مارا فحصلا اذه مت)
 ظ 0 ( سماملا فحصلا ىلاعت هللا ءاش نا هيليو )

 2 (لوقلا مامت ءزجلا ىف أدبن هلوأو)

 7 (برعلاو مجعلا نارين ف )

 ( غلبمو ةنايدلا نارينو) .
 ( اهرادقأ )



 ) هة١(

 هلوالو يوت يقارتت اصع * ». قتلاو :حابلا نارين دقوأو ٠

 بحابحلا ىبأ ران ىف ىناطتلا لاقو
 براغملارصق ءازوملاثتوصت « امدح ةماعنلا دير در : 2

 تحايملا ران لم ليا قراطا >' توتسا اذإ | سيتا 5

 نيملا اهارترأن لكو سحابحلاينأ زان نمةبرت هو را نول
 ايش هسفن بحابح ىبأ ىف عمسأ ١ ىحابملا ىنأزات ىهف اهساقلا دنع امل ةقيتحال 300

 قرا 9 دو يبا سعالا لاو 2

 قرتحتف اناريث لمشت رائلاو #* هدح دوعلل هن دوعل ران 1

 اماف قربلا ران الا اهكلمتو اباطعو ناد_علا قرح يههف ايندلا ىف ران لك لوق

 اناا راسعتللو ةدجنادسلا لا تدحا ترانا ضرالا تيثغ اذإو ثيغلاب ؟ئ 2 3

 ةعاريلاو ةعاربلا ران ىه و بح ابح ينأ رانوقربلاراد ةهببش ىهو( ي خا روز نكت 0 :

 وأ فذق بارش هنأك ناك للاب راط ناو ريطلا ضءبك ناك راهلاب راط ناريغص رئاط

 ءام ىف يتلا الج ر نأ فقل“ ر ل ةراثثل ثداحأللا قو ريطن جابصقلاا 2

 ةليل نال كلذ رك ذاعاو روهاس الو رقال سقانحلا ن «ةليل ىف دراب ءاتش يف دك ار ٠

 اولاق ةليللا كانت درب نم اد اكن وكي رمَقلا لو>ر.دتسز يذلا قوطلاو ردبلاو رشيللا

 ىف هع هاكات تناول ظ مادام د ع يح لجرلا لازاف ٠ ش

 سعاشلا لاقو ًافطنا تعفط ايلف حابصم وأ 1 ءرقلا :

 ”واسم# اهننيق وأ دق راثلا ايخ * اه>دت تردأب يل ليق ا ا

 رخآ لاقو . ايولطم وأ اميل ناك هناك راهنلاب يرتالزانلا نال لذا وع هم

 ديبن يهو ءانجولا ا ىجضتو « اهرفس راثلا بتشال ةنودو 1

 نوكي ال كلذ نال ةلم الو ةءربل نودقوب ال ريسلا مهح ن نم اباه اوناك مهنأك ٠

 صوصللا ضءب لاقو قلع ينداب 91 ةسسلاب نوزات< اعاو ثكفلاو ل وزملاب لا

 اسلق امالخت نعمل هء ةلماىم كلا دوا 5و ٍِ

 أمشلا ناكيتحةودغنم ٠ اسلحو ةورف' ىثنت املا 0
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 رف-ةتم فئاخ رفق ب>اصا 542 همقر يأ لولا رد هللذ

 ا صهزيو خوب نارين .ىلاوحر ©« تقدرو طرح ءر>اب تنذؤأ

 ا ا ةيللك نارهر لايتح اك لبحلا عاوناب نارينلا ةهح سانال لاح ةندنلا تلاؤامو

 ١ قليل سبب يف ران ريغ نم « ممل دقوتسا ب ادانق 07 ارعاصع جالت تين ةمقلا

 ' كلذ نأ همهورا زول نافامو ننح ةبلولا نو . دلال ندا || لاتحا 1

 . لاق ىتحامهل ضرعتلاو اهراكتاو 0 ىلع ةيوقع 1

 0 كناهأ دق هللا -تدحو ىلا « كنادس الكبارفك نعاب

 "ا (ىيعأ راو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسو نه ءاطغلا كلذ هللا فمك يح

 01 تاطيوامترو نم ردات تادأ ا ي 00 اا رانلا يهو
 ىونتلا ل |.هط لاق كاذلو ابن انكمو اهصيحافأ ىف ماعن :لا ضد اب

 : مر لوح م. را عسل كو نأ ١ م تواوع 0 1 ةباعم دس وئاوشمتل را كوأ

 1 ٠ مأوت رخانما سفملا نم نمغنأ * ةرفق لازغوأ ضي ران ىوس

 70 قدح رانلا ناعاذا دسالاو اهوفاخ اذا دسالا ىلع مب نولوري نارينلا نودقوب دقو

 ا 01! ىذأو الع جرعالا بلم نا مو ةلباشلا نع ةلئشلام رثك !اف ابلمأتو اهلا
 - ساسطلا ىلعا وبرضو اراناودقوأذ كنالغ ترمأ ول ىراكملا هل لاقف عبس هل ضرعف

 " الاسم رانال كلذ دعب هبح في ةعرك ىبأ نا هل ىندشنأف امنع مجحأف اولعفق
 0 هلوق را || توصللو

 ميج را راذاا م.ص تي ولو ٠ ابطالخ تيوه 8 متيجأف

 "٠ مقرما راجلا توص ن٠ برطأو « ًاعاصزاكول توصلاذلأ ترسو
 لوقب وهوارب يلامصيل اهنم اندف ران باصأف دربلا هيلع دتشا ابباعا نأ ىورو

 لا ةري_لا هترتعا رأ :لا رصنأ اذا | مو هر الا ىف الواسدلا ف تمر ممللا

 ران اضيأ 01 سابا ران ناريئلا نمو ) تكس رانلا ر هلأ اذاف قس لازيال هتاف

 1 ' ونأ لاقو فحايحلا يفأ

 ٠ هلدانج تنرافت يف نوملع * يحن اذاف هب .برغل فرع 971
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 :. دارأف نارينلا 5 نأ ا رك يبأ ْن هللا ع ثم ؟ ميزا نأممخ 1 هةلسم نا

 ناب راكسلا ران نم « مظعأ ران سواحل متل هر اميطيف م 8 9 3 ل

 برحلال اودعتسا اهلفاس تاأنطأ ناو دحأ كراع مسج مامن :ًأمطأ ناف ثر

 سردلا نم جر ناكو ةمثا ف !لعأ نصحت نيراكملا ىلا جرغ أدب ٍ 3

 هل رام أ م كيد دحأ هيلع 0 يعدو دالبلا كالت |

 4 0 ةليح هل 4 9 هل صرع 7 لاا فان + 3 هرسأ ذاو نا 00

 8 .ةحا نأ ى را كأم يديع 0 ا 3

 لاق فااب ىل نوفن لام مزد فال ةميرأ كل هللا دبع هل لاف هتك أورد

 كر نأ ردفق الو ملتم اف هلمتحاف يا هيلا ماتف ىدرافلا مدنا ذك 06 ' 1 ا

 يد علا ىلع يذغو هولتهؤ سانلا هيلع بوو ضرالا هب برضو رادلا هلخد

3 
: 4 

 رانلا افطأو ةذدارحلا ةركب ىبأ نا لتقف ميديإبةملقلا لهأ ىلطمعأ لق الف هول

 مدقتو ءلملا ىلع مظعتلا يف راثلا مدقت سوهلاوناتسجس خاب ىتح نادينلا و
 نم اهنوكحم ى 1 00 كت ا الو ضرالا ىلع ميل

 ثرالا نب مهسل ديز وأ دشنأو ناليثلا ران ريغ ىهو نجلاو 1 ١

 امام 6 ديؤأ ال ران *«* ءده ديعل تأضح دقات : و

 انا نرا هناا 820 ةجاو ليت يود 0

 امالظ اوم تلف نا اولاتف مت نونم تاقف يران او 0

 اماعطلا سنالا دسحت ميعز « مهنم لاقف ماعطلا ىلا تاتف 0

 يذلا ىلب ىلاعت لا ءاش نا هعضوم ىف هعضنسو بابلا اذه نم . سيلو طاف 0

 بوأ نب ديبع با رطل بأ لب لو اي 1

 ( عب 9و ؟2) 3



 ْ ْ 6١6502

 7 تناكو ٠ ءاملا ىف ملعشنت رات يمف ليللا ناك اذاف سبع يبب دالب ةرح تناكحو
 01 هقرحبتف هاوع لك ىلع ىنأتف ق ونملا اممم تردن اعرو ثالث ةريسم نه ابلبا اهم نيش

 ! راابظدا مان أهل رفتحاف نانس نب دلاخ هللا ثعبف روش ناخد ىه امئاف راملا ناك اذإو

 ظ 5 بذك لوقب وهو موتلا ضل عمسو ايش يتح ايف محتقا مث نورطظنب سانلاو |
 1 - مث تمانأ اذإ هموتل لاق ةافو ا لم عو ايلم نحب رع ال رمل ةيلعار

 4 كلذ ميار اذاف ىربش فواعب 31 ريع نور 1 ثالث المل ىنورضحاف ىنومتتفد

 1 وأ ف مويلا كلف ىف ل اوممتجاف ةمايقلا مو ىلا اكو ع امب كربخأ ىنف ىنوشبنف
 1 0 نأ تبأبىنا هقرنلا ىف هللا كيع هلباو نيتقرف اوراصف !وفلتخا هنودْش اويهذو ريعلا

 7 ال لس يا ىلع هلا تندق دقو هوكرتف شوبنملا نا يعدأ اذا لوقب وهو هشبل

 "لق ةرو- تءمسو لاق هموق ةعيذ ينب ةنبا هذه لاقوةءادر اهل طف ملسو هيلع

 0 نو#«زيوادم نرش ول الق ويلك كل او ةروساا هذه ول ىلا ناك دقت ااَةف دحأ هللاوه

 نم طقايبن هللا ثعبب ملو ةرصانو حرس لهأ نء ايربو-اسآسعأ ناك اذه ادلاخ نأ
 ١ ردلا ناكمو يرهلا لهأ نم مهثعب اهاو ربولا لهأ ندادفلا ن مالو بارععألا

 'ء سدع ديلخ 0

 ا عم الأ هلا يح ناك لهو # « هموق ريغ ىف ناك ى ىاو ظ

 اودشنأو

 عيمسلا لجرلا عماسم معن « ريفز اهل نيترملا رانك
 "0 يتح راثلا مظعتب نيملوم قملاب هللا ءاج ىتح ةبطاق مثألاو ةفاك سانلا لاز امو

 7 2 سشلاك ةيواملارانلا اماف )امنودبعي مهنا اهف مسطارفال سانلا نم ريثك لض
 ! ., سمشأل نودجسإ اهموقو اهتدجو ) ىلاعت هللا لاق ةنبلا تدبع دّتف ( لك اوكلاو

 057" دنبعتلا ةهج ىلع اهميظعت ءايرنالا ضعل ةنس يفو رئالا يف ءيجن دقو ( هللا نود نه

 1 نوزوجيف سانلا نم ريك كلذل طلغيف اهفو اهب ةمعنلا ىلطركشلا باجيإ ىلعو ةنحلاو
 0 قون ٠م ناربنلا اوعفطت ال لاقو | م ماصوأ ىلاعت للا نا باتكلا لهأ مت زو دملا

 ع "|, الل اني ران نم واختال ىعو الإ تادابملا توسو مب او نيئانكلا دجال كلزإف
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 اممذ ديزيأي اللصأ ت تيكراو 0 ىنريعىذلا سسنلاب تقحلو

 اعدل ذ أش * حلملاو حملا ىلع اودفا لَو اوفلاحم اعرو ءاملا فذش ةميع ديرب م : لوقو ٠

| 

 يرازفلا دليوخ 'نب ميتشل اودش ١و نيللا ىرخالاو ةلرلإ ١

 هدلاخ تداوام حلملاو « ا ادعس. ال
 ناحملطلا ىبأ لوق يف اودشنأو .

 اريغا ءر.عأ دلج نم تطبس امو © موا قالب را ىلاو

 هج رشام لع لئاذريي وركشننأ وجرا لاقف نبللا ميسي ناكسف هرواج ناك هنا ك كفر

 فشق لوزوملاو ليزابم متن لح هلاك رغأ كنفأ نو متاعب امو إمنابلا نم

 اهودقوأ امير اوناكينلا رانا يهد ( وأ دال كدوأج ن نءكالذ طسبف ضبقنبو هداج

 97 هدعلأ ءاعدلا ىف نولوَش اوناكو هعوجر نوبحنال ىذلا رئازاتاخو رفاسللا ب

 الث هبرضو راشل لوق ينعم وهو هريإ ىفو هفاخ را دقو هتحسأو

 اراغتساام انصلا”تلبلع هّرَو : ٠ -اران لهحا تدقوأو ترد
 اودشنأو

 مدنتال مثرنإ ارث دقؤتل « نكت لو تلمح ماوقأ ةججو 0
 ٠ مجاىف ىطمتو قملا ىف ىف مسقت « هلبإ ىف زج ارلا لاقو حلصلا يف نودمب ةعابلا ةمئاو ٍه

 اودومب الك 1 اران مهفلخ دقوتف ةعامجا مالك دنع ةلاجلا يف ف تياصأ نول اللا

 اودارأو املظ ء ًاشيج اوئقوتو ارح اودارأ اذا اوناك قاارأ رانلا هو (ىرخأ راثو) ٠

 موثلك نب ورم لاق دقو مهاحصأ ريما من مسا اوان ميلبج ا اودقوأ عامجالا 3 ٠

 اسدفارلا دفر قوف اندفر * زازخ 3ك ةادغ ٠ نيكو

 قدزرفلا لوق وهو ئران قرأ ميا مزاشم عنج ىاودتيؤأللا

 ناك 3 كتالع :ؤدنلا دش لئاؤ هنا بال سراوف 8

 "0 ريثا ىلع اتفرشأ ران «  اد ل مناصلا اوبرض

 نم موز ىن دحأ نان نب دلاخ ران يهو نيترملا ران مو ( ىرخأ راثو) 10
. 

 نيترحلاران هن هللا امط ْ ىذلا وهو هلبقى ا ليعمسا ينب يف نكي و سدع ن ةعيطق لا

 ” ف
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 ارنتع رص لا تعاد 5 « مهوياع جابف اراك توتشاف

 اروطمت مهبانجتىسمأو ر ٠ طقلاب مسرت هلال اهارف

 اريبكلاهوعدار ذإ مهم ت *« اف كاو هطاشن اهاقسف

 اروقتنلا "تلاعو امإ لثاع * :ام رقع :هلثدو ام ملس

 ر وةيبلا ىف اعإ تفك دادشب ءايلع هل لاذ ةماكلا هذه دش ىمصالا ناك اذكه

 اطلا لروأل ىدحتلا د اكنأف رمبلا نم ةذوخنام
 رشملابتامزالاىدلذورطمتسي * مهيعس باخ لاجر رد دول

 رطملاو هللا تريب كل ةعيرذ * ةعاسم ارو تنا لعاجا

 هللا روكو لجو عيطت ع لل 0 روةسو ريو رق لاو لاق

 ؟ارملا انيك حاج ر ةاوءا »م ميك تحل وهتلاب ممن كس

 دشلاو

 درطلاوءادعالاةرثك هروك نع * هدرفأ ناريثلا نم بوبش الو

 نورك ذيف اهدنع الا مبفاح نودّمِي الف فلاحتلا دنع دقوت ىتلا ىه ( ىرخأ رانو )

 ضعت ىذلا ىلع اهمفانم نم عنلاو نامرأاب لجو زع هللا ىلا نوعدبو اهءفانم كلذ دنع

 لادلا نوك رحب مدهلا مدحلاو مدلا مدلا فاحلا ىف نولوشو دبعلاب سيخمو فال دبع

 رحبلا لب اموادم الإ ىلايالا لوطو ادش الإ سمشلا عولط هديزب ال مضوملا اذه يف

 مهابج نورك ذب موق لكو ىوضر مهلبج ناك تلا هاك يف ىوضر ماقأ امو ةفوص

 ردغلاهياع فام نم ىلع نولوهمو مهقر < داك ىت> اهم اونداعرو مكابج نمروبشأاو

 كلا لوو ا فنم ناعيرج نفاس وككاو ايقاننو اقوتحم

 نموه امنا فلاحتلاو فلما لعأو ه اولوه امو نيفلاحال نوفلحلا دقوأ ام ةلومل

 . اهنم اوندف ران دنع اوفااختف فوعن. ةرم لئابق نم لئابق تفلا و واع الو فاملا

 نب دنزب ةرمض وبأ مهف عا اطلاو مديس ناكو شاحلا اومسف مهتشحم ىتح اء اوشعو

 ةغلاتلا لوقت 0 و ةنراح يب ا نب نان

 اينو مل اعوبرإ تعج « يتناف ديزباب كشاع عج



 نعا اوصلا 3 جرو راو تيما ا 53 آلا بذع ىلامت ءا نأ 00
 احمرو ءام ثمنا 11 مهاع ك ثءب . لوتارقلا ند م صقتلابو عوملاو خسر 1

 اوبذمتاللاقو ماوحلا نم 'ئث اقر نأ ىو ةرخ لا تاجا 1

 ىلامت هللا لاقو كمايفا هللا دازأ دققف هللا كنمحر ميفتف ير ا دقق ل هللا

 ( نابذكن انكبو ءالا يأبف نار. هتلت الف.نساحتو راثنم ظاوش انكيلع لسري)
 «مالكلا قن ىلع لاق كالذلو ةبآآلا نم ناخدلاو رانلا اهو سآجنلاو ظاو 2
 دا 5 هنكلو ةمايقلا موب ةمخت راثااب بيذعتلا 0 نع و نابدكت 5 3

 دقنم نب رارملا لاقو اهم مبةارحاو اف رانلا لاخدا ريغ اه ديعاوملاو فويلاو 4

 سمرتلا ليقم نم ةزينع ىولب . * ”-سص#م وجب طرا 1 1

 سبقت مل ابلهأ ساق كننأي ٠ اف سعامازللا تطلابتسي "ا
 ا ناف هناديع حدب م كالدك ناكاذاو هتبوطرو ىداولا ب 2

 لجاع ىزول ةلح ع خصو رافع * هدانز ىراو يملا ىف َِ هل 3

 نهو لاق اغرسأ 1 كاد قامزتك أ حدقت يف اا نادرعلا ع نإ نم رمل

 اوناك يتلا راتلا ضو 000 راو رافعلاو خرما قيحتماو ران رجشلا ل

 5 دكرو نام 7 5 تيا اذا 1و 17 1 ةياهاملا ىف فا

 او حول اح 6 5 اودعص 'ة 00 الا 0 نيبال

 1 املا فاما نم كلذ 3 كور اوناكف عرضتلاو ءاعدلاب وج

 ارب رد خاف ف هاضعلل 5100 35 ايلا 0 ةمزأ 74 سلا 5 1

 اريطف 0 نول الل ليق #37 اوناكو قيفدلاب 0 3 3 3

 2 م

 ارو نأ هيشخ ليزا ,ممىل © ريل د رطل ا ضابتوتول 2

 اروحبلا جي ايك ادبعيشا «* ذالا ركشيفذاريلا نياق ٠



 "الف. نم لسر مءاج دق لق ر انلا.هلك أ" ا الا اول لوشن دررال نأ املا
 ناك دق كلذ نأ ىلع ليادلاو ( نيقداص من :؟ نا مو.تاتق ملف ماق ىذلابو تانئيبلاب

 هللا نا مث ( مللت يذلاو تانيللاب ىلبق نه رار 10 كلر مارا
 نامزلا كلذ ةحاصم ريبدتلا كلذ ناكو ةرخ الا ىف كلذ ناد لءجو هدابع ىلع رتس

 مهف مخ مث نكي مل رادقم ىلع ةوابغلاو ةدئاعملا نممودلا ناكدقو مهللعو م,ءئابط نفاوو

 سائلا رودص ىف رانلا نآش ظع ن :مباب اًذبف نزولا اذهىف ناكام الا ممتحاصلل 15

 تالح كانا لهو )ل |حو زع هللا لوق سانلا رودص ىف رانلا نآأش ميظعت ىف داز اممو

 دجأ وأ ربخم اهنم ميت 1 ىلعل ارا تسنا ىنإ اوثكما هلهأل لاتف 0 110
 سدققملا داولاب كنا كيلعت ماخاف كل راثأ ا ىنوم اي ىدوت اهانا الذ يده رانلا لع
 . يي اوأ رب اهنم م اسر تسأأ ىف اوئكما هلهأل لاَمْف) لجو زع لاقو ( يوط

 اخوح نمو رانلا يف نم كرون نا ىدوت اهءاج الف نولط_صن ملما ندي تاكل

 نمو سانلا رود_ص يف رانلا ردق ىف داز امم كلذ ناكو ( نيملاملا بر هللا ناحسو

 مرك ذب ىتف انمم_س اولاق ) لجو زع هللا لاقو ملسنو هيلع للا ىلص ميهاربإ ران كلذ

 هوقر> اولاق) لاق م ( نوده_ثل جبلع | نمانلا' نيعأ ىلع هن اونأف اولاق مها ربا هل لاس

 امالسو ادرب ىنوك ران اي انلق) لجو زع هللا لاق الف ( نيلعاف متنك نا 5 0 0
 سانلا رودص ىف اهردقو:رانلا ةهام ىف داز امن كلذ ناك ميهاربإ ىلع

 قطاف“ 7

 «« رخآ باب ال
 ( نودق ونهنم منن اذافتارا يق ال1 رسل نو عالج ىذلا ) لجو زءهلوق وهو

 .ابلعتج دق لجو زع هللا نأ الا ايف ناكي م ولو قفارلا م انعاو" نوعاملا ربك !نمرانلاو

 'ةملامت لاقو اه اهركذ ةهان ىو اهردق ُق ديزي ام كلذ ا ىصاعملا نع ةرجازلا

 اهانلعج نح) لاق مث (نوؤشنلا نك مأ امرجش متاشنأ مث نوروت ىنلا رانلا متارفا (
 تنك ناف ( اعاّممو ةرك ذن اهانلعج نحت ) هلوق دنع فقف ( نيوقحال اعاتمو ةرك ذن

 اهغيراصتو منا ريداقم هوت م ارخآ من ةلوأ ةسنلا نم ايفامرك ذبف امر لودلا اذبم

- 



 راسالا 8 : 3 ادم د قبطلا هنابو جلا ديل الف ددرتب رودلا كالت 1 قفل

 هنالغو غل اصلا بوو ئاَدلا لريعن كلذو هش و هيف ر>> رطعأ ميلظلا كلذ مدا 5

 رحلا كلذ اودقنو زد مم ندب مف م 8 سانلا رخو راح> الا كلت اوءيك

 ناك ام هللاو معلا ل ا[هذ ردحلا 0 اصل 1 فاوحامو موقلا نك رملا تي روق

 كيش يلا ل هول اتق ع الا نود ١ ىغبط امو سلالا تهارا اذه ١١

 ناويْلا ضءب مد ىف كراش دق نوكيف مياللا حديف ماظلا فوج ىف هنا مد نا

 همحاص ادعاو برضااب هيلع وا ةعم 'ئ 9 ا هوثحنو أي اش تذخأ ام لاف ظ

 اهو رضفاش هيلا تيبفااب لامف هيينغ يح اذه ىلا هتمفد لاقو هدد هللا اونا لاقو ظ

 لاتف ددرتي املظ ى ا مقا مع موق لعل لجر ص ذا كلذك اه اميف انو :

 ميحاص وبف لاق م مل اولاق رححلا طّم_س ني> قيرطلا ىف ددرتإ ميلظلا اذ -ه ناكأ مل

 كلذ ىف صم ا اودجوف هتصناق نءاودشو هوكذو مياظلا تا اوضوعف

 نوالا ةهج نم هودافتبا ىذلا راص ابول ه :اطعأ | مالا هراعشبا ميش نامرلا نه رادقملا

 97 ران ريغ ةصئاقلا راثو بهذي مل ناكول نأ رطشلا كلذ نزو نم " عرأ

 ده منيب ب بي

 3“ ا نارينلا ف لوقتلا قع

 فاضيابنم ءىث ىأو اهعضاومو اهسانجأو نارينلا ىف لوقلا نم الجت نورت اف لال

 نلعو تنال وعو اانا قارن عطر ندا 2 اهنم ؟ئث يأو جملالإ

 9 أ مضاوملا ن ع ومو هد ىتح !مءيظعت ىف طرفا نمو اهم ناسا نمو اهمظع

 ئبل وبل ابلعح ل اجو نع هللا نا ام تءظع ىتلا | 00 ند رانلا ناش ع نم امف مه 5

 ناب رملاب لوب رم اوناكف مه ماي . ٌقدَِص لفرعلو مهصالخأ ناحتمأ عضوم ىف لد ارسا ٠

 كلذ تلءف اذاف هلك أنف مهم طي م د كيبل لق و وادعو ازن اصلخم , مهنم ناك نف ا

 هاب اوضق هلاح ىلع نابرهلا قتلو اهورب مل ىتمو هرش يف اصلخم نابرقلا بحاص ناك ١

 ديبعهللا نا اولاق نيذلا )هناتك يف ىلاءت هللا لاق كلذلو ةينلا دسافىلقلا لوخدم ناك ٠
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 تاوءسلا رابج صءن ىديس ف « ةبئان لك يف ىجيراا دمحأاي

 بايلا اده ىف رثك ناكو دج تابفم هرفك عم تدبيلا اذهو ىلوالا ىلع 5010

 هلوق الا |طكنا نم هل اوفرعب مف 0 وح انآو

 قلنا ذل نادل ناكف ل1 46 قالت له رايدلا ريا

 قراعم هديئش غو نيد *» مراج ت_سر> دا م 3

 امناو ثك اس ناسنإ هناك ر جملا اذه تكس دقا دحأ لوشالاولاقو كلذب هوامف

 لاح هلو هوبأعو رخمصلا مصل 4ه1وص ه4.شلو رادلا سر ناسنالا سرح فصوب

 لاقط ومملابادنب الا نيع تعبعو
 قوام نيع نفل هر 8- ةينملا اذا ةنع 36

 دمر ونأ لاقو

 ريقانملا ارا ا ايضا ةفأ أضيق # ر>ع>نم نام قو ف 4 مع 0

 دز وأ لاقو هنم ودشا راش دعل فرعنال اناف اده عمو

 رعست نين رجلك امهف يرث « - ةرخصءلمقنييقولاك نانيعو

 هيحاص 3-2 تفتلاف ادحاو 3 0 قىت*هو اعاؤزا الا لاوس الو لاق ريمأطملا

 لام عل رأ ىلع نوخ.سيو لاق نيتاءل لزيم 0 مدحأ تي ال نأ ممدنع ةحامسلاو

 01 ايفر هلا للرد لكان نإف ةتكسملا اماف ةنكيبلاو قدضلاو زيطلاو يدنا ع

 لليلااماو هياط ةمرغ هيلع ىذلا هريغ 556007 . اللا لكنا ى جح هل سانل سنا ةن

 لثس ناو هذ مكب نأ 0 سدعلا ام 4 بذكيال نا لف قدصلا انعأو 7 0

 رخ الا 0 طئاغال رب اهلا م امهدحأ ي 2ث نالحر ممم 7 اوهالا لخدف لاق 4ع

 ذا هدف قدح أمعمو روصقلا كالت ضع نك أسما تح>ر>و غلاص تروداج برش :

 مياظو اهدب نم قحلا طّقسف تّقلز غلاصلا ناكذ ىلا قيرطلا نم تدعص ايلف ةسيفن

7 



 0 ل 0 د
 --_- - ةوتسس سس سس ساس ا

0 

 اند نيدلا اة « داع نب 96 نأ

 وشب ىفةربع داع لاو ريغ شلل ذه ىندأع نب نال عمو

 ماتنكا ا|تاذنكن ل كم مآ نإ ةثيبحلا نئااب
 اوغلو نياضملا ريالا اذ نيبوت تادبو 00 10

 « ماسح تثاوراب رازالا اقاقد 'نابون. 3

 ماط لا هم كنان يضع فلا ةعاقك ٠ درع 007

 ماظعاا تالثم_صملب *« اهدعل ةعيوس تناول 2 00

 نم حفان نأ * 250 تخأ 0

 000 0 ا 3

 5300 ىف ةرعش دع) ىورق رق دلوم ضرالا 1 قولا عاب 2 1

 ظوهحم ن ليج ىف قوقمشلا وأ لاق وهن 7

 4 هلجر ىلع ودمي ناك دقو « هلذإ ىلع ليج دهرا 00[
2 

 لدعأ ذل ارقص جونو # راجملا ريكا عل

54 

 6 د دع

 +2 ٠

 ١ هلكش نم قولا ناو 6 ذك هلأ | 90

 ْ 0 كير نذ او 8 ممالمابجدق ع ا

 هلوق نم نوبت أك قو عملوا لشن نا ن1 ْ

 هرغن نم هللا لوسر نم #« ١ لماذ ر« كنيدبال ن

 .: 1 0 : اهدنا بلا اف

 1 5  ناوح 1و) و9

 , دو
 ف 72010725 تهخكك ا فيضي 5 تدلل نمت :  نالدلا لايف ب نع 8 5 اتا
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 ينال ندب يا 8 ميلك ىس وم 00

 ناساو اذإ ةل-#_ةموذ كير لاف

 قاكمتمقفنءمأ *« هتتاخ هسفنف

 نراها هى را رفا نع

 ””ناجلا ”ةيمدلاب 8 قوت نأ ديرب

 ناجهلا ىنلاولاو * هدابعو . در جمب

 نامدنلا لاي را * معيطمو مدا 1

 5ك نيح دام نم يجمت نم دشأ نيملكت لا سلاج ناكدقو ساون ينأ نم يبجعتو
 ىامزاح.س لودي ىذلاو و>ملا نيع ةرقدهذدهو الخلا هلوشال دو ءالؤه نم مو

 . هتفلخ هسفنف هلوق كد ناطيش لبق نم هنا لوك تكا اديدش امظعل ىسع صا 3

 نَع ادهنوكحال 9 او ماوعلا ن 1 ىلع ةرهاظ اذ اهدح ةلاسم هده ناف نم 1

 هنا نايا ىف لقي هنأ بحم أو مباكش نم هنا ىلع لياد ناجحلا يلاولاو هلوق يفو 01

 ءلم قوف نابأو خبصأو لياملا نب ىلعو بالا نب ةبلاوو عيطمو درجل هبشلل نم

 اماف ةاحص م وءالؤه نم المع حصأ نارتساوو نابأ ناك دّماو ءالؤه نم ضرالا

 فوشكلا أطملا هداقتعا ىف اوتؤي مل سانلا نال هيف كل لوقأام ىردأ الف هداقتعا

 لع فاولء.ءنو ءاربكلاو ا در تان دامو را ع نانال نكلو ريظنلا ةهج نم

 يف اوريصل ىت> رظنلا نولءممو ليصحتلا نولمثتو بولقلا ىلا قيسيام ىلعو يوهلا

 ةداع هوس" مم ةلوخدم ناعذأو ةليلك راها رظلو مودارا و هودراع دلع
 عابطلا ىمع ىتهو ىمحه رك اذا لفطلا لاش ناكو ةهركتسم واو هنلاو

 اوماق هها._ثأو اًذبلف هلو هيلع ام موف دكب )2 لهملا قل ىخ لمهاو ظلغو اسج

 درع دام لاقو ىلقلا ىلا قا اسلاو فلالا ىلع

 نم دع انف ٠  ىدل نأ او.اعا

 ا 5 كارا دق دق مح ىأ يرعش تيل

 توذخأتمثأ و نحم_يطعم ريغ اونوكت نأ

 هلي 5-تك



)١110 

 رجحلا ىف رخاو هيجانت ميطف « .املو- جردب ءاطءش ةجوز هل

 رح ل :لببلا ادله يلع سا تن ١ و ابيط بمن م ةهوشم

 رجلا رف .:رم زازوالا اهفرش. م امان ملل ب وفرعلا ةدديف

 ردقلاب ذخالاو ليللاب اهرذش #« ابعرد دوس ندكلا ةعفسم'

 رسعملاب دئارخلا .ىزام ردن ملو © امان نضخم )ل ةالقلا

 رمسلا لع رفع هنضح ىلا ه. ذدخ نيتاتهرااب |
 1 متذب "0 ةسرق لاسم نع ةسانملا لأسإ قدما وأ ناك

 ري اهنم ةسخ سانجا ةرشع نم هيف امب ملاعلا نا معزت ةينانملا نا كلذو هل تسيل ٠

 ىلع اهعيمج نم بكم ناسنالا نأو ةراحو ةساحارلكو ةملظو ريش اهم ةستو رونو

 ىلع رسشلاججاتحاف رشلا سانجأ ىلع ريما سانجأ ناحجر نم ناسنا لكىف نوكيام ردق ٠

 هدض نم انوتم ةساح لك يف ناف ةئئمنساوح اذ ناك ناو ناسينالا ناو 0
 يتمو ريما نمو رونلا نم ةرظنلا كلتف ةمحر ةرظن ناذالا رظن ىتف سنا سانجالا نم

 ىلع سذج عمسلاةساح ناو سا وما عينج كلذك وةملظلا نم ةرظنلاكلتفديعو ةرظن رظن

 ريخلا نم عما ةساح ىف ىذلا نيءنال رونلاو ريخلا نم رصيلاةساح ىنىذلا ناو 37 ١

 هلع نيعل الو سنملاو فالملا ناكل هن ملال وق همثك : الوودسأ ةيالو ةرأ راضاال هنكلو

 ريخلا كانتا ريكا اتحال دصر علا سانحاال الخ ننعلا نأ :-أ ناو ادم سيل هبال ١

 اهداضتمنيب الو ابفلتخم نيب مقالي ذأتلاو نواعتلا ناو داضن الو ًاضنيايتس تلا
 أءالفتءار لعن الفا لحر لاق لجر ىف لوم ىتاذملل لاميف لاق اممفتم نيب عش اا

 الاو قئاذلا ىلاىدأ دق رظانلاو رظانلا ىلاىدأدق عما || سيلا هت ل دق مأ لويس لات

 ير [6 ةريصق ةلألا هدهو نأسالا باص تودلا عمس دقو الا ممل ٠ ناسللا لاق ٍش

 ىذلا قيديزلا ندم كلل راع أممع لا أس (ىرجاس مفدي ناب هل ةليح الو

 مهقوسو يبتعلا زجعو مهلا نب دم لوطن نم ىأرام دنع كلذو ىلع ىبإب ينكي ناك
 طق *ىبم مدن له ىتريخ طقف نيفرح نع كلأسأ نومأملا هل لاف رايس نإ مساقلا

 نيئيسللا نم ريثك مدن يلب لاق طق انمم ناك 'ىث ىلعمدنن مل نحن نوكن وأ هتءاسإ ىلعأ

[ 



 2ك
0) ( 

 1 رثك 1 حالصلاب نيروك-ذملانماودعت نأ مدشناو ( ىرخا دزو ةرزاو رز. الو )لوغ

 7 ىف مثوقع ءوس دالوأ مكاتب نب نوكي 3 انأتمم ناك وأ امهع ناك ن .. ءالؤه نم

 | حاجحالاب رحىسفأ بصنأ م ىف لعو موغدجولءجومادس بسلا مثوض معو ممايح

 تفرع ينكلو رانا 1 يدنع امهوام ب ىرحأ ملم ىبأ ن ديرو فسوب نب

 جرخ دنو نيماسلا نبد متدرأ ينكلو مدرا أ نيياصتلا ىبل مذا 6-1 8 اخ

 زاوج نم هناكمو كلملا ن « هتنن سم ىلعو هتءمن ىهاظو هندد ىف املس امدلا نم جاجملا

 اذه ناف ند د كلذ ناكو هدالوأ ىقاعو همآس مك دنع هللا ناك ناف ىبنلاو , مالا

 لدعلاب لو ع نم اماف بيس مهما كا وصل هَ ريملا هب متيطاخ نا لوق

 ليلدلا نم اودشنأ ام ناكو هيف ةب.ش ال ىذلا شحافلا اطلختا نم هدنع لوقلا اذه ناف

 ةمرلا ىذ لوق اريق لازبال صناقلا نا ىلع
 دق ايه اناعع رابلا نمش 6 ."تدخاو ركاب الام اذل ىج

 بحل ارتاع ولءإ نيح هناك « هتبق. روبشم سهزأ حالو

 بيخلاو ب رغتلا ابحال بزاوش <« ةرصخم سلط جوع هب تجاه

 ” ال نوحارنلا لت 2 ةراغ قادقألا  هيم درع
 بستكي بمكلا هادي ءاباقا هك هحعلا لام“ ديملا رمطمو

 بشن اهديص الإو ءا رضلا الا « هل. سيل راطالا ساطا عزفم

 باطلاو بولطملا لئأي ال نبحاي « تردكناو ىثحولا هاج عاصناف

 ١ - كلذك هانإ قل هنأو ع هءالك نأ ر
 و راطالا سأضا اعّزهم ىر 5 هلم ل 1

 0 لوو كلذ يناودشنأو

 ىعوقهاشيفنايطلاو تبتلاىعر « هسفن ةينملا هتسنا مصعاو

 رزب الو'ردك ريغ لزم قينب ٠ ابصلا هقفصت تلق هدراوم
 رمسلا و تاساد نوصضغ ةيلع © تادبمو اهءام باحسلا هنرق

 رجح نم نريخم هابشاو فونخ ه هنكب هاذا حلط هل حيتا

 رفو ىد سيلو ازيعالو احومل « ات اذا رادتن ال ةيص وا



 نواك أت 00 هلو قرف 6 نيب سيف لدع وهو هب هلا أ دق عملا 0

 ا تذل ملايال كلمس | ن الفا 10- نورك ال 5
 هه 0
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 نوكت الأ دوق راما 4“ ع واق 0 2 0 هو تق للا 0 أ راما

 306 لا ديصوةوسق ةأشلا مذزا م ةودسف 6 4 ءاملاو د نينا ف نأ

 هو فيكو اهتاهج قص راسا تاجا ف ةاام رئاعش ا سيل ةنقعملا ةيرذملا ردا

 رص فيكو اهذخأ ىلع رد : ل ابحاورأ عماجم ىلع ضبشو ابفاوجأ ف بشل :1ناو 3

 بنو عرلاب ريملا نمط راص فيك مأ 0 برش نم ٠ يسقا روزا ن ه ةملالا ا ١

 مكنالو ك كيبأآ ربظ ىف لئابنلا عأو نم دشأ املع بالكلا لاسراو ءابظال لئابملا ١ ٠

 داو 2 + دب الو مد ك..سالف فرس امد ا دلك نال علوت نوزتكلا ١

 دشأورف مد هيف 'ث لك نا الا مدلاب ؟ءلالتعا هجواف مدلا لك اشي “يش وأ مد نم 3 ٠

 دبعتلا باب ف لخاد كلذ نا 3 ١> ناف هيلع ليادلا انأو كلذ ممن فيكف املأ

 باود نا اوعدت نا الإ رخا باب اذبف ةوسقلاو ةمحرلاو سايقلا تاب قال ةحاصألاو 3

 كلذ ناك ناف ندبلا فءضو رششالا ةلق كلذب متدرأف سوفنلل رسأو نادبالل يوقأ ءالل ظ
 مترك ذامامأو نبر حبلا نم كسلا لك أى انيبئسمينمملا افهنوكي نا ىنبي دققشاذك 1 ٠

 راجت رامخ قدو هانص تلزم نم لك ناف ىانسالاءالؤملافرملا 0 0
 ربظلا ىلع اما ( ءامل قس سانلا عيبج دنع 0 هلك سكي || لح ف ) هليدقشت كلذك 5 4

 نايطلاو نبالا بارد كلذك و ةورثأاو راسلا لاح مب طق اكوا لو ةباد لعاماو ٠

 اريثك لاوءالا نا نورت الآ تاعانصلا و تاواجتلا نه رغصأم كلذكو ثارملاو ٠ ا

 دنعو ا باحأ دئعو صه وألا بادكأ دنعو باتكلا دنع نوكنام . 3

 نمت رسيا ةرزايبلاو ادبا بالجلاو نييرصبلاو نيبزحبلا دعو نيلئانللاو ةفرايصلا . !

 ليبس كلذكو لاومالا قيراغت نم لما بر ناب ىح لاومالا لمجو مم عاج ٠

 اطقا نم مترك ذ ذام ماو ”دابغلاو زايزانلاو ضو كلاداولا زجلاو باصقلا .

 هلل لأف مبهامشاو رصل تخنو دورمتو لامأهو ن لوعرف ليبل عاقل مدالوأ لوجو ٠

 ةأسفلا لكم

2 



 : 0 95 1 0 نإو ا قىر ىّتحو من مذ فانسالا هده .لهأ 6

صل أم ٍإ و لتعي نأ |ماف اناطاسو اعاجو ة ةورب
 1 ةورئلاب هرورم.س دنع ةل>اع ة هةيع هسفن ب

 1 ايمع مياس نم لس اي نأ اماو ىد هل و الف قولا هءاع هللا كعمل وأ

 ال ربو ملسم ىباو فسوي نب جاجلا لثم ةبيط ةيرذو ابين ارك ذ الو

 ا يدب يراصنلل يمل تسقعاإ نم ىتغم ف وأ نم نيد 11 7 نم نيد

 لتقو بور> ادحاص اهو دوادو ىسموم أ ةاروتلا يف اع محلا مايأ سانلا ناك

 عدلات م ميه كلذل 5 وذم ةاويحهتماعو ا هأك نابرقلا ناك ىتح مم ١ تبذو ةااسإو

 ةاروبلا >و ىسوم نيد نع مك 1 انكلو مويلا ىراصنلا ةريسنع ملأ انساو

 انلاح ن ا اع حيسلا ةدور اوركن انا ىلإ م دنع اولاز امورو.زلا 2

 [مايأ يخوت ىتج كما انيلع لولد تلاع نمثل ف ماو مئابذل ىف مويا

 سيلا موب يو صاخرت_سالاو ناكمالل ابلط اهيف الإ كلمسلا يرتشن الفا مانعأب

 نم نورثكد نأ لس لتي موبا كلذ ف مما نال ءايالثلا موو 0 موو

 ةمولعم تاعاسو ةدودعم |ءايا الإ ناويملا لك | نوعد لهو حصفلا مايا ىف متابذلا

 ا : 0-0 ! 1 ا

 اضنا مل او هل 0 لكا 2 الا ةيماخ كالا قداس 1 مناف ةنومعلا ههج نم

 كلو جيا#ام اوفرعتف مالسالل نونبدب متنا الف ىهدلا ةماع ىف نيب اصقلا ءاكرش

 دَمف ةمحر لتقلا كلذ نوكي عضوم يأ يفو ةمحرلا امو ةوسقلاو ةمحرلا نيبام لضفو

 ٍْ ةيللا ءا ز> هماقا ِقف نانلا حالصأ ناو عيمجلل ءايحإ' ضعبلا لتف نا ىلع اومجأ

 ةقدان ا ريغ أهلك «الا هن لمعت ى ؛ادهوةأ.> دوتلاو ( ةايح صأ عملا يف 20و ةكسلاو

 00 لوم نيد ل ى لمص كلم امل ناك الو ةمآ طق :كن 01و

 مف لوقلا اد_ه لوش نآهبهذم كلذ ناك نأ ركن الو ةقد از مث الف قفانمو

 ا 0 1 يدركون الو دودي الو د لور هد
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 نع 001 و دحاو لكش ةمحرلاو سانا ءاّمدب نوابتلا ىلاو ةوسقلا ىلا اباهأ

 ١ ىلا حرب ل دوقسملا حرب ل نمو ىدملا مري ل ىلا ميل نمو يلا سري
 : د 2 كو ن 1 دو اه راكتلا ىدؤا زوما راغصو 0

 2 5رانشلا مو ةيلودسلا ند نان نم بايلال دنع تسلب رثق 0 امض

 ىف دهزلاو ءامدلا ةفارال ضغبلاو مئابذلا ضفر يف ةقدانزلا ليبس ىراصتلا ةاهاسل ش

  1تاوذو ريطلا عابس كلذ ىنأالذ قيدنلا ىلع هللا كن>رب ناك دقو نامحالا لك أ
  2(علتت ىف اوفهي ن 5 ةتبلا مل ىف ذي ناك اف ترقعلاو ةيملا لتق نق عابسلا 5 عرالا

 هان نول 1 1 نوكأ نأ ن هوا روما هذ نآل نيع ةفرط

 تناو ةملظلا ءادحتساف رونلا ودعةءاظلاو ناظيشسّعلاو رشلا نم اهنف اع ازومفَمم را

 م رونلا ةمحر نوكن نأ ينبني دق لب رونلا لت نم نوكي ال اهتتامإ ىلع رداق

 لقعلا يف انسح نوكي نا ىج ذي امو ةملظلا رور.ث نم اهذاقنتسا ىلا سائلاو قئالخلا

 ةءلظلا لتق توكي نأ ىنبذي كلذكف هنع مفدلاو هصيلخت ىف لمعلاو رواء
 اومفدن نأ نورن ىتلا ةميلاو انسح اهرمأ نيهوتو ابك الها لع نودلاو ا(

  25ةطلاخلا رورشلا اوةبتسا دقف اهومبتسا اذا مهف لقأ اهرش نأ الإ ةجوزمم

 اده ىف اورفتغياف رونلا ابعابط ىلع ىلغالا نال م زاج امنا كلف نأ اىريز نانا

 . حورلا لاخدا يفام اورهتغا ام ريملا ءازجأ نم ب لاق ىلع ىذالا لاخدا عضومل

 ( ا ن“ ةميهلا يف ام ىلع رورشلال ٠٠ || عا 21 ناك ذإ ةميهلا ن .ض مهيفدأ ةملظ 0

 لك أ نم هيف متثأ ىذلا نأ ىلع ل 1 ا اولاق مه مالتركذامتزكذاكإو رو

 ٠ لاتق الو ناومملا حتاذ طق اورأ 1 أ لأ دنع هوركم متابذلان نمو موي لك ناويملا

 دانم رعت "قوتي ولو د نوداف, نامحالا الإ نوتات ال نيذلا الو ناسا

  0نبدابفلاو نيبابطلاونيئاوشلاو نيباصتلاو نرازملا ف انصأو سحولاداسسو

 هأرت الو رسسإو ىنغ ىلإ راص مهن ادحأ ىرت ال نيبالكلاو نيرامصلاو ةزايبلاو غ

 برضل نمو نودالملا كلذكو ىلوالا هلاحب ةببشم لاح ىلعو افراح اريستف الان
 تاباصالا اوناصأ ْنِإو بادعلاو جارختسالا باصأ كلذك و كولا ىدسنيب نام الا
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 000 2 دجأ لاقف نيطامسلا ىف هسأر ىلع م اق هطارشاو ة 5. ارم هندبشو لاق ةراف

 هخ اوعزت كاذ فخ اوعزا لقو مشن منأي ع دجن اجب نممشن ناثم نط

 هعزوهفخ علخ ىتحدادزيو فثكي نتنلالاز أف هتفافل ن ا ؛ ايش هلعزانلا دم الكف

 افخا نأل اومن لق م هدح قدص هب قرعام ها نت نب ربظف هلجر نم

 اهدنا هتفافل نوكت وأ هتفاذل ريغ نتن فئافالا عيمجىف نوكيال نأ ن نم دب الف مج

 اودشنأو اهريغ ةنتنم ةفاغل امميمج ىف اودحي لف اوعزنف

 قرختملا بروملا نئتنك ءانن « انل 5 ةوزغ ريم نا ازغ

 بوقعل نأش نم ميظعلا نارا هه قطن امم تارمثألا نم بورضو رذلاو راذلاو

 الو فسويحبر دجال ىنا هوبأ لاق )ىلاعت لوي نيح مالسلاو ةالصلا (عيلعفسوبو

 لاق نا دما بوعي نم اذه ناكو ( ميدقلا كلالض ىنا كنإ للات اولاق نودنفت نأ

 نيعمجأ ؟لهأب ىنونأو اريصن تأب ىنأ هجو ىلع هوقلأف اذه ىصيمش اويهذا فسوي
 لاقمث ( نودنفت ا حبر دجال ىنا م وبأ لاق ريعلاتاصف املو ) لاق كلذلو

 ةصاخ هل تربظ ةمالع اذه امنإَو ( اريصن دئراف ههجو ىلع هاا ريشبلا ءاج نأ ايف )

 ناصحلا ةفاط ىفامو مهفونأ نع اودعابت اذا مدالوأ حاورأ نو.تشي ال سانلا ناكذا
 ثم اشلاب وهوناسنالا د فيكف ثالثلاو نيتولغلا زوجت امثرححلا سبر دج ' يذلا

 لا نم معأ ىنإ ملل 1 ملأ ) لاق هون ايلا لير دف ]يه مان هصيق يف هنا

 عاجو اقاوذ قوذب ال ًامأع كفرا ريس وهو ( ىموم ربغ دقو ) ( نوملمد الام

 لودشل ملسو هيلع هللا ىبص هللا لور باحصأ نك ةمطحلا كالت ىف ةنيدملا لهأ

 نيبيطلا هلا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو دهملاو عوبملا نم مهنوطل ىلع رجحلا

 نمم( لاجرو )ينيقسيو ينمعطيىبر دنع تأ ىنإ مدج امل ىنإ لوقي نيرهاطلا
 ديصلا باحأ نأوةوسقلا نمكلذ نآذوريوديصلا نم رذقتلاذورمظي مالسالا لحتني

 يتلا ءابظلل لئابلا بصنو راكو لايف ريطلا قورط نم معترتعا ىتلا ةوارمغلا هدؤتل

 ملعتس نشحولا 1 اهم ىلع عابسلا ءالشاو اعوجو الزه توغ ىت> نافشملا نع مايد



 (1؟0)

 سعد م ىتلا لافغالا ىراح_صلا ىلا نور 5 نلف ردق ىف 1 ُُ لذي ١

 ىولتت مهدوبفو م , موعمو كاره ىكوف نش *دولا نواف نع ائلا اهؤاطإ الواهديص 3

 اوذخاام اودخال امهج ن 7 ديصلا | وادح 1 اوناك ول َْى 0 ىلا لوهدمتيف مهيدناب نه

 ضراالا كلت ناكست رف اه: هرو احلا ضرالاب ترصمو ضرالا هده شوحو ترش , اذاق

 أنمح شعولا ةرثك نم هيلعتناك املثم ىلا ىراحصلا كالت دوعل الو رفاونلا هذه عم

 ف َّ مر رغب كتملو: اثامحلا بصأو يسفقلاو بالكلاب با نعاالا أه را قىتمو

 *::اولاو هللاب مصتعلا ز 7 «ح ىف مويلا هو مهتود فانك أ أطن ىتح الواف الوأ ممم 5

 خاص 31 كلما دع يبربخ لاق جدلا 3 ميهار ١ ىبربخو ةفرصلا 2 م ع هللاب

 نم مطس لع وه ان كمر نب دلاخ نا ا لسولا بحاص كي ىسع نب 0

 9 لاق 01 11 هر اسم ءاد 0 نيدو 0 نا دو 1 ل لا ىلا ناسارخ

 اوب_صلو ؛اود ىلع اوقلع نواحو ريسلا لالك مهبو اولزت نإيح كلذو 4عم ادعت دلاخ 7

 تابقأ دق ءابلظلا عيطاقأ ىلا رف ءارح_صلا ىلا دلاخ رظنف لاق هم رفس اوبرقو مهرودق

 سانلا ف دان نيمألا م ا 135 .طحفل لاقف ركسملا طلا 3 ا يد ىراحصلا ُة ههح نم

 اومحطو | وح رس نا كياعصأ ةياغو ريسلا كيلا ثمر دق 5 ناف يكرا هللا ليخاب

 لاق ارابغ و و هعو ايش 3 ا أماف اروعدم هبطحق مأقف ليما ناعرس اورب نا لبق

 2 امأ ١ سانلا ُّق ىدانو ىالكب و يب عامل ريمالا |ب انا لاق ىأرا اد_هام دلال

 اني ب أهءا رو نا ناكل ااا ىد اهعضاوم 470 |قأ لق شحولا عيطاقأ

 وار ىتح اوحانو اوسبلت الو رابغلا عطاس اور ىخاوج راو اولا انهار
 نب دلاخ ةرظن ١ الولو مه وح رورظ لع ةيطدق تاه أ ىوتسا ىح اومأتلا ف ةعيلطلا

 نم اسد( ئعدننبلا ميهاربا ناكو ) لطصا شيجلا كلذ ناك دقل هتسارفو كمر ٠
: 

 " 5 1 1 أ

 هأبأ لا خو ماعتلاو رذلاو عاب 5 نع الا هل «٠ ىح 0 3 . ملا يف هيأ سدح قدص ش

 قو لاف سام لا قنا لاسر مشل مث ةراف لو مر دجأ مو:تاذلاق
 هنوأز رلا

 لو هنأ 75 عمو وأ مردلا رده لابلا ن 00 سلا فرط ىلع اذاف اورظنف
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 تلص ءاملا . قه ع تو اذا ه4 منح ةر رةكردصيلا تسحر

 | كفل مذم اقرلأ ب 052 كالذإف مص ىعافالا لا (ءاوحلا زوجملاينا نا 21

 0 نما فرع 1 قر ناحتمإ د ارا روصنملا نيمؤلا ب ان |

 ىف اهفارلاب سم مآ اهيف رظانلا كني الو تءاخ ضصاصو نم ن“ ىفأ هل اوغاصف 1
 دقو رادلا هذه يف تراص دق يمفالا هديه نا لاقو ١ اا ملا نم عضوم

 نا تدرأ نا لاق كيلا تنسحأ تسحأ امب وأ ةيقرب ىلإ تلتحا ناف.ااكمل اهته رك

 هنوتم عفر يف داز ك رتل اهار اماف اهاقرف لزم ىتح اهنقرأ ن 00
 عز ال رعالل اهارءابلف هبوص نو الز تلم عين را اهار املف هعانق قل

 ديرأ ى ج> هبوص عفري دازو هبأس عزب كرعال اهار اماق هنوص مفريف دازو هنو سناو

 مدبأ نيب راص ىتح باذو صاصرلا كلذ لاس كلذ لعف املف ضرالا ىف غرو

 نال يعافالا نا لبق تهز كابو هل تاقف هتيفر ةدوجي روصنلا كلذ دنع رقأف

 سعاشلا لاقو داج ىهو عي ااا اول ل مث ناويح يو عيسلال اهمال يقرلا

 لهاجلا كنت سا نمديراىوس #*« املامو ممشلا امفكي ءادبرو

 ىشو 4 1 عاهام مياقابش مهلا ناو شحولا نم 0 سنأتسنال ةماعتلان أ رب

 200 ردق ىلع مم مهم ةشحولا نم اهعم سيلف سأنلا رود ىلا تراص اذا كلذ مب

 ريثك لاقو سنأي الام امفو سنأبام شحولا يفو

 01 1ع و راو تلف ناو م ل تفعام كابنا ال تينفاف

 اهراونو 00 ابرلا ض_س #* ترجاموبارسلاق ارقر نتساامو

 لاثف ةن و[ راع اراقع اداب تيعوو
 لائرلا تادءار ريغ امرق نيس | نم ايطَوَح نيعلا ىر ام

 ين تنك ر.يحالا لاقو شحولا ميمج نم اسنأ لقأو درشأو رفنأ اهمال ركذلاب اهصخ
 لوق دشنأو ماعنلا الاى ركن شحولا مئاهب نء *ىث ناك امو هيعارذب ذا ىح يظلا
 ةمرلا ىذ

 لفن ءالللا لوطنمسنالاوخأ « هنأك نيتلتلا محأ لكو
 را رن 1 2 جي“ لا

 , 5 . 4 ب 7 ا سف
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 سورا زل نم ذوق ام وهو ]وجا كل 1 71
 ةمقلع لوق رلا يف هلثمو ىلطاا نع تدبق اذا ةدعاقلا

 مولرج نكرب اذا ':ي رمناك « هلصاوحرخ لكسحىلا ىوأت

 بابش نب شنخالا لاقو 3
 بطاوحءاسملابىجزت ءاما 8 8 ماعنلا دير أم - لطلملا

 / زحارأا لاقو ةماعنلا ةيشم ىنت ابا لق أ كفو عر يأ

 جفر علا فيشك ىل | ما نا كبر 0 ةم_شعلا تحور ' حابرلا اذاو 5

 لاقو 0 0 2 ىلا دادس ل لود عل ربس قالا ىثم كنرلاو

 مرا لبمت-| ادع اذا ميلظلا نا معز نم لول سياو * ماح قارط ىف ةماعثلا كتر «

 روثاا فصي بييطلا نب ةدبع لاق
 لودعم قدشلا لامث نع هناسا * كبتشموهووفمحرلا لبقتسي

 لاّتف ىونغلا ليفط بيذلا فصوو

 0 3 3 * هعأ ريس ىراالك ل

 هل 2

 ايوان ججدملا شبكلا اوكرتي ناو *« انقلااوبضخيناعورلا موينوريدج

 ارا - را 0 اجاذاو * بئارغام اسا برض مهانيرض

 2 3 ىف ءامإل * ةيشعزوء.بىداوصاوةسف

 ليقملا حاز ةءديموبأ اندشنأو لاق
 لهم ءازيزب ضيق نعو لصل # أه ؤمظ متامدعب هياعنمتدغ ١

 رخآ لاقو ظيلغلا ناكملا ءازيزلا لاق
 تلحتف .اههين 2 ةربع اذا: .« :ىتاناسح مأإ ىعلعت م

 روحبلفرودكم وعو تلا اتهاندجو اذكه ١١(
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 دابق ريعل لبم لق ريش #3 هسأررهدلا ضفنب ىمأو مصأ

 ةفرط لوق كلذ ىلع لدي عمست ةماعتلا نا معز نمو

 ينام مدخلا ملرب لهمأ * سرخ نمقادةلارايدلاب له

 سنك ىلع يثرب رذؤجو * هنرسا ورقت ةابم يوس
 سج:متاوصالا هعرتىتم * هانم ىئترب بضاخ وأ

 اذه ىف ثاوج رخ الا لافو » سج:م تاوصالا 4 * ىرت (6 ةفرط لاق دف

 طراضالاف ةديبع يبأ نم اننا حض عل هعمس وىدعن ميشاى ورو هلبق اهفانناوج وه

 ةطرض ىدزالا طرف و ا 1 امددأ هللا ديع نب دلاخ دنع نارا سعا

 ُإ ىميفلا لاقف ةليئض
 ادريشلامانلا تممس الت قبح 'ه . قئأ ولو التم ًامخع تتبخ

 ادرمع دب دعراا منه دس * هيوصو قيندللا رد

 بي امئف ةماعت يقلي ناك ىب ع لك نابرءلا ضع نع ىناريشلا ورمعونأ ( عزو )

 جاتح الو هنيعو هفنا, فرعي لاقف عمسي له ميلظلا نع هلأسهنأو هممص ةدشل كلذ

 ىبدشتاو م.س ىلا امبعم

 اينيمشو اهءوشالا فىعالو. ه هلار ماشي هلا زي كح

 ديدش ناكو ةماعن قاخ يف ناكهنال كلذ بقل هنأو ةماعن سبب يقل نأ زو

 ديز ني يدعل دشناف أمام محصل

 سبي فيسلابّت وأ_ض اخو ريصق *« ها زحام مايالا ردح نمو

 سبلي فيك هباونأ يف تيت « هطهر موقلا عرص امل ةماسن

 اميس رك ذو ىلذهلا لخنتملا لاقو

 لعزل انمطملاكءابدح #* 2 ةيرض هل ىللا بختنم

 "يثلا ىواجمو جوملا ع ضوملا اذه ىف بدحلاو هل لقعال جوها فيسلا اذه لو

 بابلا اذه ريغ ف ىثعالا لاقو قلام ىلاسال فيسلل لاشو كلامت ال

 اههداعقأ دمن' تيلج اذا « ابرج يف لارلا ةلصوك
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 قراوإلاباحلاكاتساو تمل ٠ . ئريكتف ورمم مأي لآ ملأ

 قعاوص نمل مم! مو قملو * اور سرخ دعرلا توصلايكب ْ

 رثك اذاو رافمت امانأ يق ةباحسلا نيعلاو ءاسرخ نيع تحن 2 تازام برملا ل وتنو : 5

 هند دعا يمرتا رولا جنلر سس حدمت مل قراخم اهيف نكي ملو فثكو اهؤام ٠
 قرايلا نال قربلا ةعرس يف كيلا لصنال ت وصلا نكلو هلبق لسالا يفزوكيدعرلاو

 ب رغيفهلحر هنيو كنهو نأ االاىرتدقو م.سلاو توصلا ن 0 دشأ رصبلاو ا

 توصلا كنا نأ ىلا اتفو ثكمت مث برضلا ىرت» الاون اماو ةباد اماو | رجح امااصما)

 ةرخصلا تناكاذاو ءا ءاسرخ تيءسزر امل نكي ملو' يشب ١ ريشبت مل ةباحسلا تول اذاف ظ

 ريل لاق ءامد :تءمس ةفدلا هذه ف

 اهلا زن ةامكلا ىثش ةهوركم * ةموءلم ا 0 اذاو 1

 ريثك لاق ينعملا اذه رع ل

 تلز مصملا ابب يثمتول مهلا نم تضرعانيحةربص دانا يلا 0

 ريهز لوق لكشلا اذه نمو. ش

 ىداحلا داؤفلاوذ ميشلا الا ٠ اهزاتجيال ءايمع هفوتتو ظ

 يداسونارجلا ةيشلم عارذو # مانت ساو أب تعجه رفق

 ىدانس ىثعلا ىلفط ةظال * لصاضسنعدوتةنيبثعقوو 2-

 ةراغلا هي_ثن ءايمح ةءايزلا اهل لاَ ةبادو تأ رامأ أم 28 م نيح 28 هفونتلا لعل ا

 ىعاشلا لاقو لرلا ىف نوكي بابذلاو مصأ, سيلو يما دلملا نال دلأاب تسيلو ٠

 ( يما دلوب ضرالا يف دولوم لكو ): « ادعر ناذالا م.سيال رئاح بابذ وهف

 دالوأ الا ذ راك مايأ د هيذيع حت هنف مايأ دعب الارصرسال هنأ ىمعلاليوأت ناك نا

 ريالا لعجو قمقمشلا ومأ لاقو ل نم ا ارف ناف حاجا 8

 لاف هيبشتلا ىلع مدا ىحتأ :

 0 * 20 "ف هيلع ملسف :

 حان سو فئاج نمط ام « رفلضغ مهج ورأا لثم علصأب
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 عمي مل نيح هنال كلذىف ينأ اما هنكلو هناا يف *و 0اس ا

 مف سيل مصلا عيمج ناو هيلا دصقيف هتيفيك فرع مل فاؤ.« ريغ انام طق نوم

 اذا: راجلا قيمنو ةقعاضلاو :دملا م.تميضعبف نيللاو ةدشلاف نويراقتي امئاو تءصم

 هل تءفر اذاو رارسلا سل نم مو كلذ ريغ عمسلال دب ديد.شلا دعرلاوهنم اس رف ناك

 يملك ناو مرفلا لك كنع مف هنذأ ىف ةءاكشلا ترقو.هتلك ىمو منن ! ل توملا

 هغامد ىلا هءدؤل ىتح عدل هدول ةأنق ق دفن ن كو ءاوملا يف رادقملا كالذ ىلع

 ةيشنلا لع كالدب يىمسأ م|:-سرخالاو تيرا وه اعا ةقيقحلا 86 مدالاف همبش | 1

 عمسي ىتح غلاب مل هنا نط ديد اهلف وأ انا ىنانلا نم م مدالا برض ىتمو ةبارقلاو

 سعاشلا لاق هن رسفلا تود

 ىلع رضسنلل هناي ال نينارع # اولبقافأ مهالا مل مهران شأ

 يدسالا لاقو

 ادارلخ الل نأ, نو مابا هعف- 6 . ةاكلا نامت مكيسصوأو

 مادياولا ىني هنأش لظنح #* مهالا ب رض جاما برضو

 لدهلا لاقو

 اذضفلا ةعدلا تحن لوملإب رض ٠« ةفمةم/برضلاو ةمشعش نمطلاف

 ىذلا جاةحيف كلعاو ندلاريصن راحشالاو ناصغالا نال ةمدلا تح هلم> امناو

 اذاف بورضملا كلذ مطق تح تابرض رشع ىلا رظملا لبق لوضصالا كلن برضإ

 سغالا ىحن ىندشناو كلذ نم رثك أ ىلا جاتحا رطللا هباضأ

 اد_يكو ابرض بئانملا مودع _د كيبس نويقلا برغك

 ةديدملا انجرخأ اذإفورعمنيب اذه مذ لاف ةلقايضلا ضدل تاأسف هفعأ رف
 موب اهعطق يف تجاتحا ةبرض ةنام ىلا مسطقلا ىف تجاتحاو لامش موب ىف ريكلا نم

 فصقو سبب لامثلا نال برضلا كلذ نم دشأ ىلاو كلذ نم رثكأ ىلا بونجلا

 تاوصالا نيبتب الو م.سبال ناك اذاسرخا ادب ناسنالاو ندلرو بطرب بونجااو

 ريثك لاق كلذ ريغ ىلع ناسنالا ريغ يف لاّشو هانعم ىلع هيف نم جرم ينلا



 يف

 نو.رضي امكهءدب برض بجعل اذاو تاراشالا راس فرم اه ةينيع ىلع اداوم

 1 5-3 اعابب واحتو كلذ لدعتف امداراو نالثرلا ةراشإ ةروص قرع ةمامنلاف ش

 كلذ ىلع مهافتلا ىف امهلاح دزن مل ناءمسي داك ولو تا وصأ اهتكرأل تدغو ةراشآلا
 هلج نم يدغاو قيه نم مثا « زجارلا لاق ة ةرذنم مث هاو ةماعت نم م مشالوطا ا ٍ

 ىلارمع الا نا انربخناو لق قيهلا مامشا مشي وهو «هتزوجرأف ىزاتيرإلا لاقو ٠
 1 ةماثل صك "م اما لا مالكي مسإالو هنعمشنال هأ رف هبحاص ملك ًايبارمعا ا

 ره ا دل ساكت حمر نحط نوت ولغ باق لع هناخو فول سرا
 ول امم يرهل سيلام متشن ةردلاو ليم نم حورتسيو م ماشي بئذلاو تا نا

 1 ةدار م ل ممشنلا تدجأ ناو ةحئار هل تدجو ام كفنأ ىلع هتعضو ٍ

 دودمملا دوسالا طيملاك اهلا رذلا ىرت نأ ثبلت الف طق ةرذ هيفر "م عضوم يف كد :

 سانلا حاورتسا فصن وهو سعاشلا لاقو ظ

 مقاعقروذتا >2 ه هفنا عّدب لارلا لكك ل ٍ

 ءاح الحر افرام نا دك الا عساو «أو يأ ةغو مش لاا ل ا

 رخ الا لاقو متشبف حبرلا عب عب

 بضغن ل ةمركل هس سعوا 2 باليل تقلا ءرئاو

 هعصوم هب قاضوههركو هن اك مالق محرلا ىف همأيا تكاذا داولان ال همأ جرفهفنأبلطمو ا

 محرلا م ىلع هسأرو هفنأ ريصب 00 نم هيف وهامم جرخملا عضو. هفنأب باطق ٠

 هغنأب ةهللا كلت سمتلي دلولاو ةهللا كلت ىف هنامفرت ناكملاو ءانالاف جرخملا ةءاقلت

 فالخ رخا ملاع ىلا جرخ مث هاذ نم هناكم هر كيو هباذ نم ءاوحلا ىاطي ةنا الواو

 2 ءاملا نكلو ءاملا هقراف اذا كم. لا توم اك تامل هيف د١ هملاع

 هبا ذتغاو طءلا وحل دلولا ةقرافم يف ناكو هيطع هل هتنرأ مودك اا

 ل5 كلذ ابكسم ةرم هل ناك ىذلا ناكملا عابطو هعابط نم ايش مدلا تالشف
 هما 03 رف من ! مل ىتم لوقا ثدبلا © 5 باطل بضخ مع 0 5 يلهاذا سعاشلا ٠

٠ 1 
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 هناو مصأ سرخالا نا نوءلكتملا ميزو هيلا لوؤي *يثْنم بضخ نم سيف هتارماو

 ا
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 ميلظلا سعاشلا رك ذ اذاف ريبدتلا ءوسو قوملا ىف الثم اهولعجيل اهنذأ اودطقف نيئرق

 00 مشوق راص ىت ج> كالذ رثكف ىنع :ءلا انه ديرب اعاف نينذ الا لصف هنأ 1 ذو

 لاقوأ ءاسنخ لاق كارت م11 هنا لاق لوم ناو اونو هاكذم موق لثم نينذالا

 أما أوهدس اذاو سذخ سظف املك ر هيلاو ءايظلا نال ةيبظو ةردو ةحعلو ةأبم

 تيسأا لاق كلذلو ة ةيبظو ةأهم |ولاق مم ”اك لب نودي رب سطفلاو سنخلا سدلو ءاسنخ

 هقانلا ةفنص ىف ساع نبا

 الطب دس اخ جرح #*« اهابقتسا اذا ةبلعذ ءاكَض

 ىلجر ىف كاكطصالاو سانلا ىف ككملاو ادج ةيف نسخ دق هن إف تيبلا اذه مهفتف

 ' كلذكو ةماعل هلوق نيب قرذنال هنكلو بيع 4.ف ام امفديل نكي مل ورف ب كبع ةقاثلا

 زحارلا لاق مم موق نإبو معا موق نيد لوقر هبال

 العالا دوق زرنانع وا ## نو ركنأ نمل ينا

 2 لوتكوهو اريعب دوق لوق هنأك

 ملعالا قدشك هتصلرف وكع م الدخم تك رت ةناغ ليلخو

 سعاشلا لوق عمت ةءامنلا نأ ىلع ليلدلا نم كلوق اما مهصلا ماعتلل يدا نم لاقف

 هلوقو د رارعلا هب ماعنلا اوعدب#

 بةثملا عاريلاك ارامز بي 0 ةرفشارأ سع ميسان أن ىتم

 ءاسمالا انو دقو ارضغ َضاشملا ابعزفاو ةأس 0011 هلوقو

 املوشام ةفرعيف ص سرخالاو سانلانم( سرخالا كاري دسقو ) دارأ كلذ سياف
 توصل كيلا باطنو كوعدبو كنراشا نم كساعم فاررعلا امةكرح هروص نم قر

 تودلا دلون ةكرألاكلتو ةكرهلا كلت ديريةنكلوهيلادصقيف طق كتوص مسي ملوهو

 رادأ يه هنكلو حاي_صلا ىلا دصق ' وهو حيصيف برستلو هدارلإ ' 28 وه هدارا

 توصلا تد_ح مفلا عامج هرم ىذلا سفنلاو هيف يذلا ءاوحلاب مفلا ةحوج يف هبأمسل

 نوةفصل ساثلا ىري نم سرخالاو ةكرحلا كالن ةروص فرعيف ةكرملا هتاغامنا اذهو

 لولغل ةكرملا كلن ةروض فرءيف دحلاو بضنلا دنع وأ ناسلا ءاعد دنع مهيدبأب
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 تك تالا دعا تررلا :نيعأ رابالاو نيب ليلا كد
 ممسيال ثيح الخو لضف ضرالا يف هدنع ناك نا ال نينذالا مص هلوقو ىرخالا
 لاقدنو لاق تاوصالاد قفل كلذ ناك ناو مص انوص ع.سإال ناك ذإ هلمج توص هيف
 لاق ثيح م.سنال امنأ ىلعلدب الوق ةزاح نب ثراحلا

 ءاوثلا ىوثلاب فخ اذا م * ملا ىلع امو. نيعتسا دلو

 ءابغس ةيود لتر 1 « ةقه اهاك فونز :

 ءاسمالا: د دقوا ريمعا نضاي_ ةولا ا فأو 17 كل لاق م

 ءأبها هناكح انينمى #_كثل'ةعرس نم نفاخ ىرتف

 لاعف كلذ ىف ناك-| توصلا ةأينا و ةأم 0 مو صانقلا ' عزفا لاق ولو

 سلا رتل
 2 هنم فدرلا ناكم ناك « اجولا نم نبعت 1 ام بالص صو

 رخ الا لاقو ءافوَح ريغ ةتيضم ابا
 ءايص ريغ ىتذأو مصأ ىماح » بدك ندو روز نم كلادنام ل أق

 سعاشلا لاقو تمِصيهنكإلَو راس فيد سيل و لجاخ 4 فيدج سلا سيل هماح ل دير

 ءاملا - 41 ةفاغإ ةلمرو ةسا اير كيب اعاو د لياص تاو ءامص ن 8 10 #

 مف ىمت مب مص ) لوعم-! س ال هللا لاق دقو ءامص كلذ يف ىب مو ةنلتسو ةدنرل ىلإ 3

 0600 0 عا ذ1ذ ا 12120 120 120 1 20 1 12 12120 1214 1 1 ذ ]1 1 121 121 ذ 121 1 1ذ ]| |]|]|]|]|ز]ز] زذزذ] ]ذا

 الأممسيال اب قش ىذلا لك اوك نذلا لثمو )لاقو لثملا ىلع كلذو( ومجرب ال

 اورثذ اذا ن ,ذلاو ) لاقو ا ا مج هادو :

 مصلا عميس الو يحولاب م ؟رذنا انا ) اضيأ لاقو ( انايمو امم اماع اور  مهبر تايآب

 ةرتنع لاقو ( نيريدم اولو اذا ء ءاعدلا

 فهثلا يربمسلا مصناص رخو نإ مو ةف رمل 86 انالظ

 ىلولسلا ريدعلا لاقو

 روسح لاجرلا علص نع نوفق * ارخؤم يئاصعلاموقاا بدج دقو

 روقع لاجرلا تحن سرف الب #« هناك قام سصعلا ءادن لِظف
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 مرت هيف رامز هسحن و .ةلذاخ ءامئس كلفه :ةلحت لاق من

 هلوش عمست اهنأ معز نم جتحاو

 ظ تاذدمو ثءي«نيد ماؤن ضو ٠ ديار نيد م نص مخضو

 بقتثلا عاريلاك ًارامز بيت م ةرفقباراوع عمسأ ًاشنام ىم

 ظ خامرطلا لاقو
 دوعلا ءاسنلا هنواجت ميأ « هتأكرامزلا اميراوعلا وعدي

 املأ ىلذهلا معز ئذلا دشنأو رامآلا قالا توصو راوعلا ركذلا:ةيلملا توضو لآق

 ىلذحلا تراحلا نب ةنابش ا لوز عمسلال

 ادقاف ليالانمادر,ت رت ذك « ادهسم تبف نارخإ تك ذ

 ادلاخ كنيصعي اما ماشلا ىلا ٠ دلاخ ىهنيف تابمأ دل ىرمعا
 ادرمشملا ماعنلا ىلا مهلا امناكف هناوخا يف تلبمأو

 مومصأف هللا مهما 0 ) لحو 55 دف عمس اما معز يذلا لاقو

 الفأ ) لاق ام نامصلا مصل مهعمصو نايمعل | ىمعك مام نأ ي ينعولو ( مراصلأ ى عأو

 الو رولا منال كاز 0 امناو ( الافق بولق ىلع مأ نارا نوربدت

 ىبملا نا لاق كلذلو كنع ريدملا م. فيكو ( نب ريدم اولو اذإ ءاعدلا مصلا عمست

 0 ذئب
-. 

 و
2 
5 

 ١ كنع رفانلا دراشلاو # اورد ماعنلا نول عملا »ص ىلدهلا لاق دقو مهو ىهعل

 ىلاعت هللا لاق اكو هودبرب اف ملأ ناك تكسو يمنلاب عمست لاقولو مهغلاب فصوبال

 ْ زجارلا لاق ( نيربد.م اولو اذا ءاعدلا مصلا عسل الو )

 للا و أمم .عأ هردكم # امص ةاطق درو ىدر ىدر

 ىعاشلا لوق دشنأو اهدربو اهنك : انوص ميس أم أذل يأ

 عرس او هو ادوطلا نباهب توعد # امناكو ةوعد ادنلخ ثوعد

 ١ *لعنمديسلا هطح رص دوماجك «هلوقك 4م هدهدتب ىذلا رجلا هنباو لبملا دوطلاو

 :حارلا لاقو
 رك.

 نينذالا مص ىرخالا ةريصل *« نينيعلا .ىدحإ روعأ لهمو
 “3و رو
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 اسوس يس وع رو سس هيو ووو سوس دج سو بجسر بص

 مو كلذك حرز ماو نوالا نال 5 ولاكاو ردم لهأ معن او بصخلا ناكمملا كلذ !

 ميماعط ا رعت دقف رحبلا ىرق ةلزانلا سيقلا دبع كلذك و تماع دق [6 رعشلا 0

 2 نا# ناو مثو اد 1 . كي هأن راد لها فيشو ةماعلا لهأ م اء نك كفل 7

 3 ادر لبق نم 5 8'عوسلو تس + ربشلا قم عبط ىلع لدب ليلقلا كلذ ناف لقأ مرعش ٠

 رحل هللا مقام ردق نع كلذ ناو سانلا نع ءاندلاو لغاشلا بصخلا ةلق نءالو ءاذنلا ٠

 ينارش ليبق بنك ن ث راملا ون و اياكم قاعالاو ةالنلاو تارثلا و وظأا نم

 ةياعاجلا يف م هل نكي / 1و دج 5 ىرا#و نملا كولم يرغول

 ناكو نادر اا و و لودأ:# 5 رعش مالسالا ىف منو رعشلا يف ظح رة

 نش ءشااءاظح فو مهم قب عو متع ١ 11 " نم ملأ اريخ ا || هن ؛ هللا قاط ام

 فلز 2 ةيلهاجلا َق ةليبق ا 0 مهنوف وأ مرلثم اوناك ناو نوح" 0

 رد ئبل الان ترعلا ن#“ 3 8 حدال لثملاو دهاثلا ن< م و مور تخول 33

 نكي و هدلو نم اهريغو تبحاحو طةلك ءارهش هيلصل ةرارز دلو 2 ناك دقو 1

 كمع 0 رو كلو رعش رذد َن لآ ال نصح ن ةئيبع اللو نصح الو ةفدمل 0

 نم انا نمدغا نكي و منافلخ نم ا رعشلا يف العذل ناو ص ا

 هاطخأ نم همو للا لم َن كر زي ناك دنو درشرلا ن< رسم :لا ىف أخأ انتْئأوانئافلخ ٠

 اسود لا قوكل نأ نم مظعا هللا ةيالو دعب ةءعن ضرالا ىف معا امو نيشلا

 كلذو تاوصالا ناعم! ال ناويلا نم نابرض برعلا لوقت ( ناويملا نم مهلا)

 ةءيقلع لوس معصلا ماعنلل يعدا ن م دّعاو ماعنلاو 0 ف مأع 1

 مولصمتاوصالا مسام كسا هم هنن نال انضملا قا 000

 رغأ لياملا لوهك يضل كلذ نال رك ذ ىذل عضولا فام نوكت نأ 6 لاق

 هنال تودملا اذه عمل يذلا ناربخ نا ىلا انجي ال ةراج رانلاو درأب جاثلاو ولح ٠

 ةدبع نب ةقملع لاق دقف ه.صخ لاق توصلا الا ع

 مول رم ضيبلا هيف نيس رعيجدأ * مشرصسمشلانزتوىفالث تا ١

 ءورلل [بناذفأ ىف .نظارتاا# .« ..ةقتقنوا نضال! 1



 ا :ةنفش
0 00 

 وأن دعسو ةنراح نب ين“ :ها ملاقو يفو راق ىذ موو ىلواج مون ْق ممم ناك

 5 3 0 عب ج ىف هتعمس كفل فيراظ حم رعشل كلذ ىف تعمس لبف صاقو
 ا لأ ري نم رازي' نم لاحر ىلا هناوخا نقلا مطخ دّملو رختفملا اذ_ه ىنادءال

 3 ناك م ماشلا اب نم قوبل ملاصلا تنب 0 نا هللا ءأو مهنع اويغرق تانويبلا

 ا كلخو دق'تنا ْن ا مالا نفاخ لاق دقو دوم ريغ لعفلا هلع

 ” كةرهامم هيام بحر ا هاهو لاو لاق نامعنلا نمانأ نباف

 ” ىلع لداو 001 ا ار مظعازيو ربا ناكالكو رومكلاهنانم وهو

 عامسالا ىلع ادوروهو ايهاظ ادوبش٠ ىمالا ناكو بسنلا ىف ولءلا نم نوعدبام

 مالا ل ابنزعلاو ميظعلا رخفملاو ليلجلا ىمالا اذه لثءنوكي نأ ايم دقذاف اًضيفتسم

 ضعبل فسو يندشنأ و هيلع كلذ زوجي نأب قع ةملسم نشف هولفغأ دقكلذ عمو

 ميم *

1 2 

2 

 1 .. 1 ما ارو د ا :

 ةمامتث ايأ ىنكيو ةمليسم ىمسي ناكو ةفينح ىن ءارعش

 ةمازخ كاز لع ملا ه همام نا كيدع مل

 همامت نم ملطنسمشلاك .٠٠ مهبأل ةنآ ك
 ينذتملاو ىنلا نيباملصفهيف انرك ذىذلا انباتك ىف ةحاونلا نبا ةصقو هتدصق انبتك دقو

 | دو لاتحي ناك برص أنو هبدح ىلع م ميم دحاو لك نآشو نيكدتتملا عيج انرك ذو

 70 تايلا اذه فرن نأ تدرأ نإف عشرا اءاع رود ىتلا باو.الاو يالا هج
 ش م

 2 رذنملان نامعنلا جحر بلا ف اخ سمقلا كيع ا>ه دقو دو> وع هاذ باتكلا ادله لاطاف

 : ١ لاقف غلاصلا هدلاو ركذو ةيلهاملا يف

 الوهم مولظلا غلاصلااذ نبا « .فنرعلب يا مث هللا نمل

 ©  اليقودملا ءزربال مث ٠ وزخلو فول ألا اذ شيملا عمي

 ةءورم هل ناكو ذئمون هنس ماد عم ةدئاز نإ نعمل ناتسربط ىلب ىننحلا م ناك

 2 برملادس> و ممئاقو ةرثكؤ موسأب ةدشو مثددع هك ةفينح وابو هسفن يف ردقو

 1 كلذ ممو ابلك اركب نوادي مدحاو مب 0 مرئادعأ طسو مومو راد ىلع مل
 سبلو 3 ءارعشو ر>رو كءصق ل مموخإ يفو 3 ًارعش لقأ طق هلق و



 ظ (110 1
 لاوطلا 0 امو لسووو ل اءالحلا اهرودصيف قاعاو ةحنجالاو باذالا 4

 0 ًأاظدأو ءامسلا نوظحالا و كاملا لوز ن لوقو موقلا تابف لاق بالصلا

 نيسال ليللاو طويملا نورب ال مو انقر افا تدباولو حمرلا تبلطو ةماعلا لهأ لج

 كلذا وءءس الف ةكئالملا كلذ لبق اومهوت دقو د_غاكلا ةقد نعو قرلا ةروض نع
 دقو موقلا حبصأف نما ووف هت لخدو هرل فرك نم 7-0 اوخراعل 0

 فاخر ءطلا ع نم صوصةمل.هونو # 07 هبارو روراق ةدضيل :

 ربخ هب 20 الو نعاش 2 ف لوقب الف بيجملا ىمألا |ده لش# نوي ممبل كلل

 يف لاغو هركذ م هذ لأ جو هن ف كير خو تع ضرالا ىف ناك الكو لاق

 00 قل 8339 برعلارشنم اننسلا ًائراآ هنامز لم#كو رغشلا 1

 بايخ هلاكو هبأرو همز 5-2 تفر انااا ليلسو مظ : ظاعالا كولملا نم سراف ٠

 311 دلو سبل ارا ءءآرم نوكت نأ ىو لسجر ىلإ و رذنملا نب نامعنلا ىلإ

 للعم َن ىبدف * ءالشا ن 17 رمد أ رءيحأ كلذ عم رهو ادع يردك هيءسلو لماعوهو

 ة..وم اهل لاقي الو ةرجافلا هو ةسموم جوز اولاق ىذلا وهو ملح ضرع نمامأو

 0 20 لفحت وام ىجشو | .اع ماقأو كلذ ابفرعو ةروهشم كلذ يو الا ١

 مل من اهيلع ماق 0 هايس نيد ةريرش نب ةرق ابكانو شقرللا ةصق اهتربش ىف ١

 > اب ضريرف ف كسا كيلع ردق ول هللاو تنأو تلاق كسه لاهل لاق يتح ضرب 3
 فك

 نا هر لعلب عفا قاب هلالي رمش لع |(و ىتح هتفصوف ىل هيفص اهل لاق

 ردنملا موخأ بظعو: نلبي قع دز ن ىدع 0 ماع ىلا ىلا ةلاوث نبا

 لاقو درأا حبفأ هدرف ماه نب ةديبع ىلإ ٠

 4 عاب ٠ ىنوقرط دقو 3 اوتيام ضرأ مو ىقونأ ٠

 را رحدبعلا ميكني ل اهو 4 عب مكنأل

 هن سه بيس كإذ ناك يف ٍّح هلعاب عر ع ةثلآ ب باخ كلذ عم م"

 ىذلاب مث راختف ةأ عمو 4ف 77 هلا ةرثك عمنامزلا كلذ يف 1 سعان لل تل 0 لوف هلق ةلعو 1

 ( عب  ناوبح 15)



ْ 0) 
 00 بس بسب ب بسبب مم ب ب ب بببىبيىييييييي يي يي يي إ هيي ييهيهبيهيبيبيببيبييوبوبهاهاببهسسس

 للا قاخ بذعن 5 ىلإ ةءاول لاقف ماملا ىلا ضيبلا ىف ةبآألا مارأ نأ دعب تفنلاف

 مكياع تءر> دقو ةحنجا امل قاخ امل ناريطلا فال_خ ربطال هللا دارا ولو صقلاب

 نأ ةب الا هذه ضيبلا ف كاطعأ ىذلا لف تنماملاك ةعاجم هل لاف ماما ةحنجأ صن

 هبشأو اذه نم دوجأ ناكامأ مه تاقف ةعاسلا ركذلا رئاطلا اذه حانج كل تب

 املخدا ماهر نا ةروراملا هل م ةضيبلا ةره ال لخدا يذلا لسف لوس كلل

 لو ىربشلو ريثك 0 نه ناحتسالا اذن ل ةنوانارعأا] وناكموقلا ناك لاف لاق

 نكن او نيماكتملا رغ خ1 نم ادحاو عدذم نأ لبق ريهز نب سيق لثم املأ عدخم *ونتمل

 لا تلا 0 لاق هليدسل سف أهف س دق رابغ قي ال لكدلا كاإذ

 ديرأ ىناف لاق ممذ لاق مكيلا هللا نلاوسز ىلا نوداعلا هنورآ متنأو ريطل ىح هل هّشاف

 ىبولخداو تديلا اذه هولخداف م“ هش لاو ىنع اوضبناف ةولخ ةاجانمالو يبر يجا' أ نأ

 أوعمسإ موقلا نكي لو هن هيور متلأو ريطل نيحات انها 'ىاو ةعاس للا مكيلا هجرخأ ىت :د>- 4عم

 4 اف سيكلا أديبع نا كلذو نيلا ىلا صأ يف طايتحالا بأب ممدنع ناك الو ماما رب ر عش

 قدالو لح هلم نم ' ىع 2 ىلإ ىلصو مل ءافتخالاو رعبلا# هوونم ول ةعانصلا هده يف مدقملا

 لك فرط لخدأف هايهدق ىذلا شيرلا جرخا رئاطلاب الخ الف سانلا نم ادجاو ناكلو

 بيضقو صقلاو عطقملا دنع نم صوصقللا مالا شير فوج ىف هعم ناك 5 ةشير

 نينلا ق راض ةشير رئاطلا يو الف بالصو دادح لوصألا رثك أو فوخا نشنرلا

 /ناك دف ةيسفط مامخعاو هن باتزا نم الإ كلذ فرمدال بذل لوطصوم نوذرب اخ

 كلذ لعق نوكي ال نا ينبخيو راط هدب, نم هلسرا ايف تت تزرغ الف شير لودا هل

 ةريصلا هب نما ناك نم دادزا كلذ لمف الف مدن 0-1 نأ كعل هوطق اوناك دق رئاطن

 ص : دا 5 5 مس ا -
 يف ارصبتسم ناك نم لك“ ةتعا ىف لوم وا اونوكي مل نورخا هب نماو

 نامز ضعن ىف ةءاظم حارا ة ةركدم ةليل لثم ىف كاذو مهل لاق هنإ مث * لاق هسذكت

 كلما + ولو ةحنجأ تاوذ ىهو ريد طن ةكئالملاو ىلإ لزم د حراوبلا

 1 فلمتخا تاي نم ناف هلزنم لخديلف ار هاظ مكنم ناك نف : هةعفمتو ةشخدخو لحز
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 رلا امن 'ادفأ ىف نطارت امك 5 ةقنشو حناقلب اهلا ١

 6 0 خدتفاطأتنم * هؤجؤجوهيحاتجلا#
 مير هيف رامزب هيج « ةبضاخ ءامطسةلةه هفحن

 انالف هنبا فيقث نم خيش لسرأ لاقةريصبلا ل اهأ نم لجر ىنربخأ لاق

 نط انا نظي الو 0 6 مأو مالكب هءاكف نيريس نا ىلا ه ظ

 هل تاقف لاق نحط] ةماعن هل نا يار لجر هل لف نب ريس نبا ىلإ ىهذأ

 هترفانف هتريخاف يبأ تن لاق ةفينح ىبب ىف اهأبفن ةيراج ىرتشا لجو اذ
 الواو لبوأتلا اذه فرعأ امو ةيتج ىب ىف ةيراج هنأ ل ينح هبا
 ىف ىلذ4هلا( رءاشلا لوق امأو)ىباتك ىف هترك ذام دوبشم يمدصألا ثي

 هلوقب ءا أسالا ءالعأ ن هن لامام هدشلو هموكو هلابت>ا ىف با

 فئاحريطلا نبو هنن لصللو « نداش هارو نورا 4

 تيبلاو ةلس نافل رأ نم يك ! اذن نلا م ءاقررلا وبأ هاندشنأ رم

 لبق ف فال ياسيف ؟ لذ تيلااده الإ | مه ظفحأ رف :اهيندشت أ ناك دف

 تاعايبلاو قوستلل اف نوقتاي برعلاو 7 رود نيب تناك ىنلا قا و

 ليلا لمت سم: ناكو لاق ةريهلا قوسو رامالا قوسوهقلق وسوةلبالا ؛

 تاما ءارملا و هاذا || ليح 8 دقو نيئباتملاو موجنلا تارايتخ

 ةعم نأ معزب ىذلا نا بحاصو رحاسلاو فايعلاو نهاكلا هدير

 طاق لخ ع نم ةضِ ىلع ىص هنأ كلذ ن ذ اروأ كلذ نم كحأ دقو ج

 قدتساو لاطة-ا هدددم اذاى>العالا هر غةنال لكلا ىف هعاقنإ ل

 2 يلو لما لوامق |هيف هل مت ايلف لاق كلذ نم ببرق ىلع و أكلملا

 اكو تءضنا تمج الف تسضو تفج ىتحابكرتو اا ةر

 3 لهأو ةعا ىلإ ا لوألا | 261 ىتح ترآ

 ناك و هعاحم : نساجلا كلذ يف هب ن :رم اف ةنا هل تافح | أو ةبوعأ امر

جاوزأ شور نول ىف
زم ىف نهار ناك دقو مامح 

 صيصاقم ةعاحم ل ل

4 

3 3 

-- 0 



200 

 لابمو ممم» ممم © لالا نعفدب د اهدب رب لاجرلا تاماعنلا مقو

 ينيلق و هياقأ 1 فلاح 7

 ىتود هتلخ لب هنود ينلافخ « انتمامذ تلاش اننآ ان ئرزا

 هسرف ركذو ديصلا رك ذ يف ىدايالا داود وأ لاقو

 3 انلقو رارضلا 4ن انذخأو

 لاق م
 انفرتفلاةسراقملا لاوغق

 كس علا رص نم نْهسْكَس

 لاثرو . سرح نينابمو

 د#

 #ئ

١# 

3 

# 

3 

 »+ ا يال ري

 راهلا ىلاعت دقو ادش ضل

 « -: راونأ املالخ ماعلو

 رادع حابصلاب نذمي نيح

 0 نمد كتم

 ظلا' ءم ماظ
 6 عل 00016

 زالوا! 1265 " فوسسو

 ل ان
 مز

 م7

6 

 ينم أهانإ | هببشت ىف بنطأ من اه 7 ءاشأب ابمشو هتقأن هدبع نب ة.فاع فصوو

 ا وق صعز 0 اك

 همن ناطمملا لظنحلا ف لظب

 هنيدي اي امعملا اه هه وف

 هتاقم لتخم هس ةلكنأ +21

2 

 َنْش 4 #1 0 هذبؤب لو

 املصا وح ىعز لكس> ىلايوأي

 هؤجْؤوج عرشلا ىصعك ةعاضو

 عن ص سمشلا نرقو ىفالت ىتح

 ا ٠ ةز ماض يأ رس طوسلاظ حالت

9 

«+ 

#* 

37 

0 000 

 مؤنتو ىرش ىوللاب هل ينجا
 مودخم مونتلا ن 2 نفط لو

 مولكم ت نأ سلا عسيامشاد 1

 * موهمسم نس سحنلل 3 هر 17

 ةرؤشمدنلا نود تيرا

 موأرج نكرب | دا( نسب

 . موحاع ضورلا ىهانأب هنأك

 مول سم ضيبلا هيف نيس ع يحد



 .نثحبي# ايضت ىف + رم

00) 

 0 هءأق رخهن تفاط تيب + هؤح ٌؤ> وهيحانح»ْن اكلءص

 مرن هيف رامزي هيج 8 ةبطاخ ءانطسةلاقم انخ
 انالف هنا ع ناش ل | مر رأ لاقةرصبلا ل اهأ نملجر نرنغا لقا ىف 0

 نطف انا نظإ الو ةدعاق اد_ه هلأ مأو مالكب 24 نسيم نا نفل همسا ظن و

 هل تاقف لأق نحط) ةماعن هل نأ يار لجر هل لف نب ريس نبا ىلإ ىهذأا ىنباي هل لاف

 لولو 0 |ده 38 مو ةمغنح ىب َْ هيراج هل نأ فردعا يح هب تلاز امو ىبا

 هلو . 0 3 نك هي 0 هدشلو هيسوكو هلايتءا ف باذكلا ةملمسم

 فئاج ريطلا نم ص وصقم ليصونو 37 ا هبارو رورأ# ةطيش

 تببلاو ةنس نيعلرأ نم رثك أ اذه ىمعثملا مبس ءاقرزلا بأ هاندشنأ رعش اذه لاق
 لبق فاط ةمليسم نأ ركذف ثلا اذه الإ اهنم لغفحأ رف امن شنان اك دف ةديسا 0
 تاعايبلاو قوستلل اف نومتاي برعلاو مجعلا رود نيب تناك ىتلا قا والا ىف ينتلا

 تامسأو ءاوملاو ةندسلا ل يح مكحأ ناك دقو نيئبنتملاو موجنلا تارايتخاو تاجرينلاو

 ك4ءم 51 مر ىذلا نا بحاصو رحاسلاو فايعلاو نهاكلا بهذمو طاناو رجزلإ

 مطاق لخ نم“ هضد لع بص هنا كاذ نم اروءا كلذ نم جيجا دوو جرد لاقهمنا

 قدتساو لاطت-|١ هنددم اذاىت>العالا هر ثةنال لكلا ىف هعاقإ ليطأ اذا ضيبلاو

 متاملوط لمأو لواحام اهيذ هل مت الف لاق كلذ نم ببررق ىلع و اكالعلا دنع ام دتمأو

 الكو تزهرفلا تدح أىلف ثتدسط و تدح تح و سارلا هَ هع ص ةروراق ماجا

 مثو هدب لهأو ةعام ىلإ اير نو لان 5( توا ىتح ترادتسا كمضلا

 دق ناكو ةعاجم نماجلا كلذ يف هب نماف ةنآ هل تلعج اهمنأو ةبوبعأ اهب ىعداو بارعأ
 صيصاقم ةعاجم لزم ىف نهارب ناك دقو مام جاوزأ شير نول ىف اشير هعم لح
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 لابمو عشم شه نيد نعفدي *« اهديربلاجرلا تاماعنلا عقو

 5 ىناودملا عبصالا وذ لاقو

 ينباشو هيفا ىل فلاخم «  قلخ نمزاك أم ىلع نبا ىلو

 ىتود هتلخ لب هنود ينلافت ه انتمامذ تلاغ اننأ اني ىرزأ

 هئرف رك ذو ديصلا ركذ يف ئدابالا داود ونأ لاقو

 « رامضا هنان ريقحم « انلقو رارخلا ه انذخأو

 لا لا و ادع نهدف حدا أ رف يغب ىو

 5 ا الاخ ماعلو * ماعلو دئاؤا "تي ريغ

 راذع حابصلاب نغم نيح * اهيفرمعلابراقعلا لاوحىف

 لاق 3

 راقعس اك نيد ا ل علا ص نه نفشكت

 اظلا مم ملظو قفأ ةتلصملاكءادمر نيب

 زالوا ١ ناك" فرسو" قال لاثرو يرجح نيتابمو

 ميلظلاب اهايإ ههيبشت ىف بنطأ من اهنم ءايشأب ابهشو هتقان ةدبع نب ةمتاع فصوو
 مودومحشكلاىواط سجوتاك « ةزماض يهرارز ثطوسلاظحالت

 موندو رش ترللا+ هل يا * هماوق سعز بضاخ اماكن

 مودم مونتلا نم فطتسا امو « هفضن ناطيللا لظنألا يف لظد

 مولضم تا ومالا م.بامكلسأ 0: هناي ال اصعلا 0

 *« مويشم سخنال رذاح 26 « هتلقم لتخم هعسأه داك

 مويغم حرا هيلع ذاذر موه #« هجيهو تاضيب 00

 موؤشم دشلا نيود بيفزلاالو * قش هيشم يف هديؤن الق

 مونرج نكرب اذإ ناك ه ابلصاوحرعز لكسح ىلا يأ
 - موجلع ضورلا ىهانتب هنأك « هؤجؤج عرشلا ىصعك ةعاضو
 موك ضيبلاهيفن يسرع يدأ ٠ عفت سمثلا نرقو ىفالت ىتح



 (ا١١/0

 لامالا قرو اهلاثر ن5 »  تافازميضاوخ نماطيلو

 هنع هللا يضر تبان نب ناس> لاقؤ ظ

 ءامنلا لار نم ليفلا "لاك « شرت ىف كلاإ نا كرمعل

 نم نامياشت دق نيئيش وث دو ديت دارأ هنأ اونظو ساب .تدبلا اذه هيلع باع دقو

 بسسل يندأ دجو نيح هنأو شلرفيىف هيسذ فءض دارأ امنإو اذه درب ناس>و هو>و

 ثراهلا سرفوهو ةماعنلا هللا ىذلا سرفلاركذو قدزرفلا لاقو سسنلا كلذ لا

 اف لوش يتلا دابع نبا

 لح نع لوبرحتحتل « ىنم ةماءنلا طلرم ابرق
 قدزرنلا لوقو

 دابع نب ثرالا تانب مارك #«. ةيح سء.شلاو ليللاموم كبرت

 دادهو اهمناراج يفدزالا نم * نكت ملو ىغالا نهوأ ءاسن

 دامت ريغ برألا ىف لئاو تأ « ام دغل ةمامثلا داق يذلا اهوأ

 هلوق كلذ ايفان دابع نب ثراحلا تان او>دم دقو

 دابع نثراحلا تند ا ب اًواح مهن اكبابضلاةش راح اًواج ظ

 سر لاول ا 0 لوقت نم هعضوم تيل اذ
 رار ل ءاعتمضايو ا دقةيعادب

 3 هيلع تركن نيح هنأرمال لوقب يذلا وهو ناذول نب زرح سرفةماعنلا نباو
 0 تيا 0

 يهذاف انويغيناثاس تنك نا * دراب نش ءامو قيتملا بذك'

 بسمات مطاس رابغ اذه « ىيلخ لوقن نأ يثخال ىفإ

 ىضخمو لحكت كوذخأب نإ" 6 هلو كلآ مه ودعلا تبإ

 يكن كلذ موب ةءاعنلا نباو * هجدحودومقلا كبك صنوكيو

 ظ ىلذحلا ركب وبأ لاقو

 يسبلا ةرتمل.تاسبالا هذه.ناروبشلا. )١(
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 فهرملا ونأ لاقو لآ ىلا ناج د مهيبش هتيشم ىف فيعذلا خيشأا نأ اذه هسشو

 ىتيشم ىف نكي ملاناجدهو « ىتبكر ًامجو كيلا وكشأ
 + نمل لول لازلا ناهيك 6

 هبحاص ىلع لج امأ ىردأ ت تساو رخا لاقو

 : قلخ ىف نكي مل اناجدهو يتفرع اءجو كيلا وكشأ
 « قنمثلا لوح للا ناعدب" 3

 ناكللاىف همجو نا كح لوألا نآل قفرع اءجو كيلا وكشا ةلوق الإ هحضف لو

 2 سيل س رضلا ناب ريضو نذألا مو ىل-ثم قهر 1 عمجوو خويشا أ بيصل ىذلا

 نبي رطق ناك دقو دسأ ىنب نم ةماعن يف ؛ را ذو ةدايم نا لاقو ءىث ىف ربكلا عاجوأ

 4م أعل |بأ ينك ةءادفلا

 اهبابو ىزاخملا حاتفم ةماعن * ةدلس ريس نأ ىعنع لبق

 اللقا رحاب رسنلا قملا مث هلالثم ةدسافلا ةضيبلا لم الجر ةمصلا نب ديرد اجهو

 لاقق مسن كلذ قوفرعب مهتأرامو ماركو
 رد ىب ضو طبع قتلا ثيحب ه لزانل ا ءلا 52 لع ىناف

 رغق دلب يف ريطلا خولس ىف تون ل3 ا ا ل ل

 قال باع نم: تسل ءالسو 6 اهملع زيطرم . ثانت :اهاوج
 . هوامجامولا عم ا اذهو لالا نم ماعنلاب هيبشتلا ىلع صولق ةماعنلادلو نم يثالل لاَشو
 ا زكاو مسفلاو فيلا نم هل اولعج ام ىلاو فيا نم هل

 مطمط معأل ةساع قزح تو ماعنلا صلق هن ا

 رار نب خامش لاقو

 « ارومت دق اذز ماعن صولق#

 ظ لاف لاثرتا ديبل فصوو

 لالح ءايحاددعن افرعو * ارارغالا تاخ دق تحضأو



 ل نرقر

 تبؤذ وأ لاقو تءضناو مدلا نم هذذق تاتبا اذإ عمصأ مهسلا جرخ لاقو

 ةمموصوارسأر ددحو ابققر اذإةممصتم ةديرثب انانألاقو « عمصتمةشيرورفل عبس #

 ةفرط لاقوأ أدي د اك ذ ناكاذا باقلا عمصأ نالفو سأرلا ةقيقد اهنال هئم بهارلا

 مهصم يب حبصلا ليبق ينمو « ةج سطاوعترمدقل ىردعل

 دإبلا ةضب ىف ىعاشلا لاقو ايضام دا 3

 ءابلاةطيبىدنعكطهرتبسح « اهماطخال اركب عضرت تلبقأ

 ينيعلا 0 لاقو ماعنا ضيبب سوؤرلا اج ماظع هبشيو

 مارك ةفصانب ىلتق ىلع ه قرط ةادغ حامراب انيكب

 ماعنلا ضب ابشارف لاك # قرع ماين تردوغ مجامج :

 .ةبلط نب لتاقم لاقو

 اهرونأ يبأتو امدبأب كيت « ابني هللا دقاف 5-6
 هاع 7-3 يميحسلا لاقو

 اجازيما تاف اهرشتلنأو نإ ةماعل صيئ اهرش لتئاقم

 ردحلا ةنضب يف ارا سيشلا وا
 طرتخم فيسلا لصن عورلا لمعأو *« هتضيب هيأت نم زالملا زربأو
 طمشلاو نادلولاو كيدفييشلاو ه ةيناغ لكان» كيدفت مف

 بيصأ نإ شحج لاقو
 هرباط فقثلا لمع ضب فيراذخ * انفويس تح مالا قالف ناك

 ردملا ةضيب 2 لبابم لاقو

 ماي الا فاوذ ىلضف نحس“ د ارسماو> رودخا تاضِيب لوحتو

 سعاشلا لاق راكبالا الا ماعنلا ضيبب نوهشيال ميعأ ىلع نالدب هلبقامو وهو ٠

 ضودملا ءابللاك ضب ةواهم * اهنوتم نم ىحضلاب انتلف ٌضيِبو

 ضو صخشلاب هينيعيف مرب يتم # هنأ ريغ هسفن ائيلع موك

 اذهو ضبمو عزف مار امل ميلظلا نال هصخش *ىثلا ةوامسو ماعنلا ضب ضيبلاب ىنعي ٠
 (عب  ناويح_-18)
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 ا 00 نك لام ريدبلا لعءاودقر امق ملظلا 1أو وزني ئزن رفاهلا ىف لاو لا

 عمجاو ريدبلا فخ لاو ريعبلا نيبو هنيب هيف نووسي ام اذبف اوءق اوعقب اعقو ًاعايقو
 ىارلا لاقو ةماعئال لقب كلذكو مان. لا مدنمو فافخأ :

 حورا ةمامنلا فخ ىلع فيظو # ابايشي ىردخالا لجرك لجرو

 ش دوعلا نارج لاقو
 حورأ ةيابنلا "تود جزا « ممو ءانكلا رافظأ لثماحل

 دينو لفنلا هن نو طا ركيلاك وهو مياظلا ءام لجازلاو لاق | 1

 ادور ىتح لجازي نيقس * فجه دباىذتاضيب امو

 حامرطلا لاقو

 ضاركلا ءام لودلاب توام و ةادنبس سيل نمكين د, فوس

 ىعاشلا لاق مانملا اوراعت- امبرو

 تادأ تيلغأت تدغاذإ #* تاكل ل ىندعوت

 * تأع ريك أ لبملا طلرب «

 قاع عا ) ةلغاوال ةلآتحو نامحو نالكرو لاثر ملا و لارلا مامنلا دلول لابو لاق

 رقع نب دوس الا لاقو ناطيخو ماعن طيخ اذه لاقبو لكسحو

 .لظنح ففانم مهدج راو «٠ ماع طيخو اهب لايرلا بعل

 ماعنلا نم ةمطقلا ةلعرلا ىممصالا لاقو مامن نه ةلدعرو ماع نم عيطق لاَمو

 يللا ةضب يف ىون هلا ليفط لاقو فاظلا نم لجالاو اطقلاو ءابظلا نم برسلاو

 كالذ هنشأامو

 امدعل ىلا ةطب ىف غلاوص ٠ برغملا بابشلا ناعيرب تعاذأ

 بضعل بضع دق ةعاس اذه ىفو ةعاس تابنلا اذه ىف ير اذا مظلل لاش و لاق

 ةمرلا يذل ىندشنأو ابيضعت

 هتبقعو موللو ما ءا هاحلا ٠ بقعهل ىرللاو ورلا الن

 : 1 ءاَرجأَو عضم س رار نيتعصال نينذالا ريعص ناكاذا لدحرلل لاشو لاق

 سو 07



 ظ ْ

 ظ
 ظ
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 ىلاقت نع كلذ 36 نإ امو #* يع نغيبلا تاياغلا دصو

 لالا نم ىلع م يك + ىبادل لع ضاب بيلا نآأر

 حاصو "ىرب جرخ اذا دبدصلا هيف م.جي يذلا ءاعولا نبجلاو جارلاو حرجا ضِسو

 ال اوناكن او اضِيب دارجلا نوطل يف امو اضي كسلا ثانا نوال يفام نوءس دقو

 3 رح دإ ضيبلا ة رس ءاش 4 ا ه4 ل نوكي اه هالو هيلع لمتمي ارشر

 ةطسلاب اك ما نإ 41 : ىذعألا لاقو ءاش . ع هل لآ لاق /- ١ ةيملا 1 هشام

 رخآ نإ ىلإ تهمس 0 #3 ةنو'كم صعدلا يف ةضسأأ

 ديدملا ضِس ىف لاقو

 ددملاخبرصال اموب ماش اذا ه مهلع ضاب ودلا مامن نك ْ

 ىذدع الا لاقو

 ا أما ربا تل دقو * أنضِس قرت ءاحطيلا نم اننا

 يئاوخ ديدحلا منادحاف *« مولع ضاب ّودلا مامن ناك

 قاف ل ىه اذاف اقف تركنا اذإ اضيق ةروراقلاو ءانالاو ةضيبلا تضيق لاو لاق

 ةرشقلا امقرغو ةسدايلا امترششق ةضيبلا ضيقو ًاضايقنا ةضاقنم ىعف ةقزالتم ىهف

 اذإ هضم لاتأفر ع لاعو لاق ةدلحلا ميمصلاو لاق ميم را نيدو ل نيد ىتلا ةقيقرلا

 ةضيااف أ مص هحاجدلا تاقر ُ دادرلا لاق َه هو رغلا ريغ صاظ رم *ةاه سدلو تحرخ

 لليلا ن ,ءاهفأم جر و مفتش 001 دل ةيضيبلا نم هظياذ ل ةدإآ١تاقر 4 ءاك *راخاوتاقرغ

 لاق 2 لاح أاهخلس ةحلا ءا 3 سرح دادر لاقوىاق زوهرم ريغ ئتازشلاا ,عاجو

 هتابسو هعاهإب امعصف اهلوانتف ةلث هقاح 3 تما كولملا ضءل دنع يبارعإ ىدغتو

 شقرملا لاقو اه مرا رخآلإ قام يمأو منأ يأ أب لاَقف تعنصام كليو هل اولاتف اهلتق مث

 مرالا ابمايشو > نم ]د #3 م ىذا بغل اويضغل نإ

 ١) م
 ْش ديدملا ضب يف ةءصلا ن ديرد لاقو

 لسالاب ضاس . ١(
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 سرفلا هب هبشي امو ناكملا كلذ تقرخ اعرف اهراقنم هبرشتق ةيبصلا وأ يملا ةبل

 رجح نب سوقا "ىلا لو ميلظلا يف امم

 ارومت دق هفد نيهؤجؤح' #« مرو نملك ليش! ذخر

 ساش نب ةدبع لاقو

 باضملاب جرشمنابلو » نيهؤجؤدك ةكرب هلو
 ىدايالا دواد وبأ لاقو

 تاك قا نانا نيتمامت ' ىثك يشع

 ملظ يت ىلع ةملتم * ل2 قيوم 3 فاح ناك درعا لقد

 ىدابالا داود ونأ لاقو

 0 ملم لوم ىو -4 اذار ةكفتتل اهلا

 بقع هباخ ام اهبأتتم # يشمو هتلبمتسا اذا مال

 يظح ايغارام اذإى رخا م "تمم ةبانمل ىثك ىتع

 ١ 006 نما ندا سا كلا 2-0 : .: م1 7“ كسلا وف اةل قمم يل وللا مج

 5 ظيفلا ضايو فدصلا ضابو انفاَضن 002 ىا ىمملا هس 9 سردعلا لاق

 كالد نك هيفاع 0 ماو رألا نجع
 ئدشألا لاقو

, 

 1 املسم نيفرعملا لو.ع .نم ف #١ انمويع نم ىركلا ضاندقو اننخل

 1 3 تاصلا نأ ن  ةيمألاقو

 عاقرلا نبا وج, يمعارلا لاقو
 قول اقامت نكلو عاقرلان بأ ا + يوجع أحبهم دل( تو

 10 ملا هضب مناف رازن 3 ل »* انهن 5 لب : مل هع ةعاضق ينأت

 3 | اع هنمورلبلا هضم انا هنع هللأ يكر بلاط ىبأ ن ىلع لوق حيدملا قو

 0 8 ىرثأ ة 4.ح وأ لاقو ديدحلا سلق ضيبلاو ةعموصلا كلذكو اهالعأ ةبفلا
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 ليعافالا ضرالا نم باص ام «# تاعف دقفن وشل لهشسااذا

 ليارس اهنمامل لازلا اهنم ه اهبكانمت دي ادق ضيبلا ف داصف

 لوح. ىاسسلا قدلل ا 3 انحلا ضييلا نافةنب ابكنف

 ةماعتلاب داو>الا 5 و ميظعلا لزتعنوكت ىتلا ةمخضلا ردقلا نوهشيءارعشلاو

 ظ ةدايم نباحامرلا لاق

 1 ددزتملامكوشااىرةكلذك « .لجءنالاهطل تاقو 3

 7 قوذ هءزاوع « قتنايةماعنلال ثم لماجيلا
 ديزي نب دليلولا حدمب ةدايم نبا لاقو ةءاعنلا شمابلعجو ردقلا ينعي مماج

 فطاوعلاماعنلا لئءاهداور تنعتايقتلا اذا راشملا باتت

 قدزرفلا لاقو

 امشيه اهنم لاز بشخ لاتجاب 2 - :ةضفحا ياللا مو 1 ردقو

 هلوق وهو حاطنلا نبا رعش دشنأ نيح ةدلك وبأ كحضو

 ماعنلا ضيبا ضرءنال بئذلا وماعتلاب بعلي فيك و لاق * دراشلاماعنلاب بعلي بئذلاو

 هامرف رك ذلاهضكرهاضهان ىتمامهنال اهدحأ نوكي وأ نيرضاح نانوكب الن يح هخارفو

 وأءالتقب ىتح كلذك نالا بالف ركّذلا يلا هيقلت ةذكر هتضك رف يثنالا هتلمعأو ىثثالا ىلا
 ماعتلا بل. ألة يك لاقهيلعوش لامقدح اهنم كلذ لوا اذاو انه يشر

 ةهرحش دوصو أه نوف ف ابروتعا نيم اء نا 0 مأعن هئلا .ء ةلاَحب هذهو دراشلا :

 همزرف موا 0 من هعطقف هسأر ىئذلا لوانتف اهدحأ هرمنف اهدل+

 صاع ينب هل 9 اجه ىفةلظنح نبرهس لاقو شح وتلاورافنلا فصولو نيلاب تفضوت ميلظلاو

 | ريثك اكون و ءافح 07-2 0: سماع ينب تياراماذإ

 اريطتنأ اهكوت اهمنمبو « اهقانعأب رج ماعت
 ةيبصلاو اةيراجلا نذأيفتأر امب رامنال ديدشاهررضو رودلايف سانلا اهذختةماعنلاو

 ىف كلذ تأراممرو امقرخ دق نذأ كف هلك أت هنطخض 99 ةحوأ مشةبال

 لصالاب ضايب (*) لصالإضايب )١(
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 ىلذهلا ملعالا ل وقي كلذ ىفو اهبفغال اهودعةدشو اهماظع ملظع عم ابنا (اميجاعأنمو)

 اروع ىردأىف'لفطاو. . .. لا ىرشو بابا كم
 هءرببام ىلع هنوة هتناربو لظنحلا ىرشلاو ع رسلا تحلاو هسرف ؤدع.هبش اهلظ ىمل

 دعاوسلااهللاقب عرششلا قو سعى 0 ملظعلا ىف ه2 يراحم دعاوسلاو 0-0

 ةارانلل نم وأ نواعتلا نم هناك اضمن دعاسب اهضمن نال كلذ اهل ليقامتأ نظنو لاق

 . مجنلا وبأ لاقو هل عال مياظلا ظع بصق نا لاّمو فوجالا ىرخغزلاو لاق

 (قطنملا بءاص لاقو ) دعاس دعاوسلا دحاوو # 00 1

 ليلق خم دقاذكو راسب خح هماظع ضع ىفو دسالا رظع لثم ةفولا ىفالا عنملا سبي

 قع اهضب ظع عم اهم أ اميخاعأ ن هو ةتيلا * ادم قبلا لعامل

 ًاجورخ اهنم اهلت دجو الل اطيخااع تددمول ىتح الوظ ابضب مضن مث ضيبلا ددع

 تيهذوأهمضي ت تكرت اعر كالذ عم ص ”هطسق كلذ نم ةضي لك يلعمل ىرخالا نع

 عاض امبرو كل ضب هذ-هتذضح امبرو هنضحتف يرخأ ضيب دجتف ماعطلا سمتلل

 ةمرلا وذ لاق دف البرو ابضي ددع امأو امهني ضببلا

 باقنم وهو ىسمأ نيئالث وبأ « همترم ءيسلاب يضاخمأ كاذأ

 لو رطسو طخ ىلع اضرعو الوط هل امعضو ىفو

 انور ىتح لجازب نيت * فخدبل ىذتاضي امو

 انينج عرش نوالا ناجه « رارغ ىلع نباكف نعضو
 انيخ افابفه نرفحاتو « اهشف رع تبني ثيد

 رخآلا لاقو

 ليجاعم ريسايم بالص لتف ه ابقفارم يف تامزلم ا 1

 ال قرفلا هات نندهناكب ه قشأ بضاخ المترو هاد

 ليماده اهحانج شيرءاررعز *« اطرصم ةيفافزو فحه ق

 ليلا" اهيتيلب راقفلا نم
 " ليخادللا اهف ىلا راقعلا ىلا © اطبتلاف قرملا مانس نم اسورت

 ترعه ام عاسقأ يف د اراك دع

 ١ بنار عج نجر باو طوق ناو + جاوب مارة سيقزج ا دك امر رص يعج 2 7

 يدا

 77 قاب

 لي هدب جاد +

 ا

: 



 تول وى ينص ثني نا 1 يتم كوبا ب

 ف
 سس جييييييييييييييه بسسس ب ب كسب

 لذو نب ىح لاقو ريعلو رباط

 ريصملا نم ثيدحلا ىلا ريصت « .ايادحلا نيب طقاسك تنأف
 ى ريط ليقأ م اذا اممظاعل د أربعا ىىدب هس 34 لثمو

 روك قلاب ةنرألا ريطلا نم ىناف 'تااق لما لبق نأ

 ) لاف ؟دلاخ اده 3

 ريمزأل ةفازحلا ٠ نم لها نإ ءوسديع ةريغملا يدلتكو

 ريرمض رصل يذ نسلاريبك # جاعو 2 جالعال

 رب رسسلا ىف اع ىلا 9 أبا رش »+ ىنو.ءطاكب وص لك تفنه

 ىف لتعي نم ناك اذا لجرال لثملا ام نوب رسفإ شانلا نال ة.اعنلا ف كلذ ليق امنإو

 اهلل ليقاذا ةمان تنااننإ موق وهو فيلكتلا كلذ فاتجا ناو ةلغب هنوفاكب 'ىث
 ةماعنلا نأ بارمعالا معزنو ريهل انأ تلاق ىريط اسهل لبق اذاو رئاط انأ تلاق لبا

 كلذب هنوفصلو ميلظلا هنوءسإ كلذلف نينذالا ةعوطة+ تءجرف نيئرق بلطل تبهذ

 لاقت كلذ ىلذحلا سابعلا نأ رك ذ دقو

 نوكسو .فطءتب ؟ءاج ذا « ةنانعر كحاخأ نإ لاخر
 نوهدم ماس هجوو رمغصض #* ماج نطد ىثع اذا ىت

 نوزوم لدرخ ةبح لامُث» * هئطل ىف ىربالو تومي ادنف

 نذأ ريا اهأنرق عاضصتل # اهل نم تدغذا ةماعلا 3

 نورق تاوذوم تسل ءالض 2 تاسافابنم ناذالا تلا

 ص كلذلف هتيشم يو اهماعتب ملف ر وهصعلا ةيش. ( لمت, بارغلا بهذ نولوشو )

 ةيشم ىثمت الو زفق تاذ ةدارحلاو ثوغربلاو روةصعلا نازفق ْرْفَش الو لحح
2] 

ا ةيشم ينك نكلو ىزابلاو رفصلاو كيدلا
 ارا ونا لاق لحمحلا واديممل

١ 

 رازت نب ناطحق ىلا ةعاضق لوحن ىف

 لل * || اوترافف ملل ل --
 اولم# * ود كأ

 لج حبصأف ا م #3 ةيحبس ْن
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 2 لوقلا اذهو ةبارغلاب لئاوقلا نمزاكل امهاكم ازواج ل ادجج اذاو نانالا فوج يف
 ٠ 2 . و م 0

 ةريثكلا دالحالا سفنلا َق ءامدملل تارق 5 و ادد قيصل سفخلاو سنا ِق ي وعد

 0 : 8 9 عل -_- اذه ائموب ىلا 15 هحو 207 / كالت ءاقس لي 9

 ميل اللا 0 نم 5 18 كلذ هللا 11 9 ا

 مه بم همس جمس

 مد لو الا نم بجتا ىدنع وهو رخآ باب 0

 03 2 ادار الو ©افظا ىف لماعلا وه هفو> نوكف هفوخ ىلا نفت. ىح رجا هعالتبا وهو

 بائرثال انكو ماظنلا رايس نب ميهاربا قاحسا وبأ ىنربخأو هقارحا ىف لماعلا وه رمل

 اذاف رانلا ىف رجملا تاب هللا دبع نب دم دبش هنا نايع وأ عامد نع ىكح اذا هثبدحي

 دل رخلا نإ هلكلق تاكو رمل ماتبي اكهملتب وه اذاف همادق هن فذ رمخجاك داع

 ١ لوب هني لوحي “ ذ 2 ىتمو تابوطرلا ٍقااذا ء هوما <

 ءافطنا ًأطلأو امو ): قرلاو الد ل ةرارهلا نم هلخادتن املااما ذشأ رجحلاو

 دتششا ثلثو ىن الف هب تيتراف ىلوالا ملتباف هيلا اهب فذق مث اهامحأو ةراجحلا تيم ولف
 لءفف لطر فصنو لطر عر 06 ع قا كير 4 - او هل ىجعل

 رظن» نأ وه وهو ةدحاو انيلع تي دقو ىناثلاو لوالا نم + تعا اذه تاقف هملتف

 0 1 1١1 نافتأو ءابقسلا ضمن انكرت , 1و ةراجحلا ىر.تسي ام ديدحلا ريكا

 ديدحلا لفاف هتصذاقو هفوح شيتشو هحنذ ىلع تمنع نيكو مايالا 5 كلذ فرع

 هال مث ى أو نيكس ىلا هئامدن ضمادمءف اجراخالو اماذال كانه ق يفب دق نوكي

 اتيمرخ م هحندم مضو# نم نيكسلا فرط علط ىت> هقلح ىلعا زواحم ملف هعاتباف هيلا
 مذلة هج نم اهفو ريمبالو رئاطال ابنا 9 قو اندراام ءاصةتسا نم هقرخم انعنف
 راقنلاو ىنذلاو نيحانملاو شررلا نم اهفو ريمبالام هفنأ ىف ىذلا قشلاو ةمازملاو
 : لكش نمي ناكامو نقيا 24 الشو ابقدح رااطلا لكش نم أممفام ىلا ايفو راط الام

 0-0 00 13717 هبل دا ل١٠



 ىت- ىونلا كالذ تبن ماهبالا لوط ردي ةظاغ لعجو ريق قافاققر جراصلا ناك ١
 هسفن ىلع قشي ىت> هدارإ ماب الل ةلس و أ رامسع هقرخ لجر مار ولو راقلا كلذ قرخم
 وشل نول نه ىبطلا ا يأرلا سهذميف ةوقلا روءألا هذه رخس ىذلاو

 نع ىنربخأ نمددعغ, ىمحأ اف تيرشسلا ةررال .ترشللا لك ا نجيطلاو مقل
 او ماعطلا باطل ليالا ىف اهرحج نم تجرخ امر ابنآ تراجتلالهأ نم

 َن ناقاخ : مرو دامجو | تاموا ناو.> نم أمهلو تبقا لك برذتف مارغو طاشن .:

 ف عبس هنا هتدصأ ده ىلا هربخ جاتحم ناك امو رشب 3 ىنملا دهشتساو حبب

 وه اذاؤ توصلا وث ضف ثيدحلا اد معَ ناك دقو م“ ىلع تمقو ةرش هراد

 ايددشَعَف مثمعلا ف هأيصق ءاع اوعدم اهاللتق د الات ينثااو وه اهرواعتف بردعل

 ىذلا ؟ىثلا ىلا هبجعت ايدب فرصيلف كلذ نم بجعت نف“ىث هنم ليسال حي وهو

 ةلَدلا نم كلذ رادقم ىف ركفيف لءغبلاو ريماو ناسنالا ندد ىف برّعلا ادب هفْذقت

 اودح وفاهومتلا نا دعلةدارج اونزو 2 ركشمعلا لها نم سان ىل مز دّمف ةرثكلاو

 م راحلا لكش نك ..فودمملا و ىثلا نك ناف دحاو رادق» لع نزولا يو لع امزو

 ا نع جاثلا ع لف هزاب ا ا لك ش نم ناك ناو هلا نع راثلا ترصق

 اندحوولو ا ناك ادا هدورب اانالو ةرارحاب لت نسي مدلا نان آلا بحول دف هلم

 ليل ةماعثلا فوح نا ل ع أر رث داملو دف هأب رك ذل را رانلاو جلثلا م بم غل | اعيش اندرأ امف

 م هر ارحلا نم . رادعم ْن ا لك ىلع ديال هنك و ماركا 0 رخصلا تدب

 فيكلاو جلال ماو ىف مولبال فيدل ايس أ تاذب تسلا زخات

 ملا نآدتملا زتو هناذو ىهوملا ريغ سنجلاو دملا فيكلاورادقلاكلاو سنجلاو

 ساب كلذ ىبأ دقو هلق ناورح فوج طلاخ سرس *ىش : لك نأو ةءارغلاب لتش اغا

 لها هيمج أ ف "لماع ناك اميرو محالاو ب تكفل قال اذا م نوكي هلا 0 .

 امنا امبسح تر ىذلا ناك ولو 3 نسمتلا سحن يلو نيزحلاب الإ ل ١

 00-2 ساسملا نوكيفأ اًضيازاج تير م 5

 اراص اذا نادم ةمئاملا ةضفلاو 1 0 نأ الول مهلا نبا.لاقو ءينث لكيف ليقل
 (عب  ناويح_-4١1)
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 ١ نيفاربلاو ماظملا ضعباهفو مهلا وه رشا محللا مضن تدردزا اذا ةملاف وجو دسالا

 0 ناصغأ يلعارنانسأب ضب تل الاوريعشلا ئىرمتسنال ابوز نبنلاو تفلأ اهفاوجأ لم ىتلا

 ' اهثرهتستةنيتمبالص ودرج ةداي ةكاح نابضقلاو رقبلا ىعايسك كوش هلو ناليغ مأ

 ردق دقو تالباهملاو صئاصحلاابالا كلذ ساو عقتملا ريمشلا مذه ىلع ىوقتنال واطاثا,اممتو

 سوداملاو لكفلا دلجيفة-جرملاو ةضو.بلا موطرخ ذفن ال كلذ الولو ءىثلع ءىثلك

 ةيمو نيلعلاب خطلتب ةرمو ةرم ءاملا ىف ساىننالا ىلإ برهم سوماجلا تار الو

 2 قو |ملخدأ 1 نتملا ةدددش ةل_م كيلا وءؤد ولو ناكدلا ثدبر ىلع لها هلم

 يرفنا ىتح سوماخلادا+ رخس ىذل و دامعالا ضمد الاو فاكتلا دمز الا سوماجلا

 ميلظلا فول ةراجحلا رخسو بابذلا ةنمطا راما دج رجسو ةضومبلا ةئمطل عدصلاو

 يتا"نأتدا رااذا دارحا'بانذإل فلصلا رخصلار خس ىذلا 5 رفملاو

 00 أهل تع دصلا ةردص يحاض ىفا,رمذتدقع ىتم لاخلا كلت ىف امناف أمْضِس

 !سملايفوه الت 3 زمغلاةونو عدصلان مو ةل الا ةوق نمو رسالا ةهح نم

 هتقد عم ءافاحلادوع كلذكو صلئاصخلاو تالباقملاو ريخستلا ةهح ىلع هنكلو ىوقأ أو

 دنع كلذ بقل ظراذ |! فز او رجالا هاهتاتو ضرالا قم ىف تون اذإ هفاطمنا نيلو هنواخرو

 80 مهنا ندرالا لأ نم نا ىل زو ريضن رقبع كلذ ىف وهو هنابشو هنأب

 مهنأن ورب ةر كالا عمس هنأر رازإلا باتع ونأىل معزو راعلا فوج قرخ دسق ءافلملا

 لعنوكي هنكلو سأرلا ةدحو زهغلا ةدشا كلذ سيلو ايرمعإ اسف قرخ دق هود>و

 فويسلا بيذتف لقيصلا توناح ىف طم ةقعاصلا نان و« زيو عابطلا ةاقالم ردق

 ما ردلا كببستف مماردلا هممو لجرلا ىلع طمستو اهلا“ هيبش ىلع دامعالا عدو امعيطا

 امنع نوكت ىتلا ةلبالاو ةرهبااب اندنع نوبرحبلاو توملا نم رثك ١ لجرلا بيصي الو
 اهمالهوءؤر الا رفصلا نم ايش موحوطسىلاعأو مرود نود ىفنوءدب ال قعاوصلا

 تناك اذافزاكللا ةلباقمو ضرالا ةاذاحم نمرادتم ىلع اهجراخم لصا نم ضن ممدنع

 كلذ نولمعت-ا مهنأر دقو اولاق اما ركن ! امو امن نع هيلا لادم اًطاَض ا زئسلا

 كسمأ جوراصلا ىلا ىهتتا اذاف تب» جروص اذأف ٍاضوتملا بارت ىف ةاوثلا طمس دقو
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 ىتحهتصنأق نم هيَ 0 3 رخصلا نءباصأاصحلاو اصحلا عاتبو ةسالملاب 2 و

 ماوقوبءاذغهل هنأو هم ضهو هئارعتساب قئاو وهو هيلا هصقو ىراجلا ءاملاك هلءج
 ه.ضهو هؤارمتسا ىرخالاو هب ىذغتب ال اب ىذفتلا (هادحا ناتوبعأ كلذ ىفو
 تورَضملا لالا ره: ةراجللاو نال الو لقا ااذبا ل ىذلا *يشلل

 رخآ لاقو رجالا عضالا سرفل نيلي ىتح سعاشلا لاق ةدشلا يف
 مو 7 وهو هنع ثدا وحلا او. #37 سا نا ول شيعلا بيط ||

 ىف لو هدو 4 جحلاكيهف )لاقن ةوسقلاو ةدشااب موق بولق هللا فصوو

 اعلا 5 هنأ جياع سانلا رد> نيد ه 4 راححلاو سانلا اهدوقو راثلا )ديدشتلا

 لعربصا هناال 0 نود ةالع نوغئاصلا هذذتام ةراحألا نموةرادألا لك 7 ران ىف

 هتفص هذه ىذلا ىهوملا اذه برد ةماعتلا فوخ تاسيطغلاو قراطملا ماظع قد

 ةمرلا وذ لاقو

 باقثم ورف يسمأ نيثالث وبأ «*  ةملىم ءىدلاب يضاخمأ كاذو

 بدح ست وش بدخ حوسملانم « . هراسسيبلالثمةراو 1 62

 بجنلا امنع رشي ل نابقص ه ردع نم ناك امدم هينيع نأكا

 بتعال يعرلاو ورملا مال نم « هديقعو مونتو هاو ءايلل

 ( مجنلا وبأ لاقو )
 هناوتلا ىلع رام هةطرن ىف * ناعم ىلا هقلب ءرألاو

 هلاثع ىف ةيلا جم « هلايلع ىلع قاملا يف رع

 * هئالص وحن داج ولو داه *«

 ديال 66 ف ةرارهلا ظيش ةراجحلا ىيذب اعا ميل فوج نأ مذا 57

 مايالا امتدت 1 0006 اتايصاخورخأ راعوخةواوشأل |

 الأ نع زئارغلاو تالباملاو تايصاخلا يف لودلا نأ ىلع كل داسو بوذنال ىلايللاو

 يخرأ را ىونو ردلا ىأوت ' نادي الو ماظعلا نا مدن برذلاو 4 ا فوج نأ ىر

 فوج معلا مخي دقو علا مضمتام رثك أ امو هتمصملا ماظعلا نم فيضاَو نيلاو
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 يت”



 0 ظ ع0

 0 قرا 0 ةبااذ . 1 هدأ ةن حانرت ىأبل اب دوسأ امو

 3 سرولاب و ا.>كلاب احضن مي *# اعأك دودو اتم طق هب

 ا 3 مالا للا ظننا باور ف # هجحورخ نوكي ىراطق مصأ

 00 0: هازل
 ا 1 نما 1 امربظل اا هه :ئدتد» ةرف نا لزم

 هرول(

 00 شلال كسناواتبدبزمحلاذا' + ٠ اًمدقم 0 هنبااي 0م

 : 23 ١ فازه لك نم ملا يق-!قرأ * 02 قارا نم 57 كاسع

 08 ١ ةرتنع لاقو

 34 2 اًذود| بان يف كالجر تةتاعدقو د روت نإ رسل ناي ةأح ارا

 00 ادديتف هدإح هع ليازت 2 ةضع صضع اذا نكاح ممصأ

 117 الدفرأ ميلا بحاص هار ام اذا « ابق سمشلل دبي مل افص ماس

 3 2 4 هثتم نع دا ادسووا # هضم * رم هقنع ىف ةّشر هل

 8 ' هوا !اسكم نبا 0 : 0 هيدا نك تار دونر 2

 :١ ادعو هيلع يواملا قرأ ناو اقرلا عش نأ لبق سوفننلا ترش نء

 رخا لاقو

 ّ /رجش الو شدو اهرواجي الو « هب نوكت داو يف بشملا تبذءال
 7 ركل اهخوفاينعسيلا نء اوي « ةلباذ باينالا ةكباش ءادبر
 ا 0 4]1 لووانجلا اهفتكت ولو ه ' للي اهم اماهلاب تحرس ول

 15 .اورفظ الو اول اف اهولتاخو ه امل ةاقرلا م ا اف اهورواح دق

 ١ رك ذا ةيملا |, برم وازكن ه أبسإ رسف) دانا لرولا ريعش
 1 55 نيا اك ب ع

 0 مد رطل يف ف : 0 ةاج العم

 4 ا ةراجلا 6 ورا 9 دمعإوةرادحلا عملو رخصلا ىدتغل هنأ يجاعالا نم هي هش م
3 00 0 *« 



 010111001010101 1و 2#" 7 7
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 لءعلو حضن نأ لب اهاع ل اع ىلا يقف هنأش نغ تاأسف تام نأ. ثبل اف همطيل ىت

 ىا مدحأ للك ١ نيئاوحلا نم ةعامج ةرعبلا قو دادا ف ناك دقو ابنتم ف راثلا

 هنأسلب ابهطاف هتحار طسو ةرارملا ذخا امبرو وشم ريغ هتوخ ىفابلاثرثآ

 ريثك لاقو سرع هدنع كلذ ناف ىوشملا امأو مردب ةنةنابرقع نيرشع لك ايو
 ىبابض اماكم نم جرختف «# ينفض ليل كاقر تلازامو

 باجحلا فخ ةيح تباحأ . « :ىتح نوواحلا كل ينقرلو

 ن٠ هيلا جرخو ةرصبلا ربظ ىلا راص نيح يجراملا ناورث ابأ رك ذو ناندغ ونأ لاقو

 ريغ ىب نم جرخ
 اركشبو العذ سمالاب مهيتل « ىلالاك ناور“ نبا اياريغ 2

 ارم او ا[رت الهح ىركللا عج نأ ريفاصملا داي_ص نظ اك

 اردرشت ىج .نقبنلاب هرشردف# ا رح> هذك ام 0 لغد

 ةبور لوا كل

 ادوس ألا يتالو يمذألا أطخأف * ادب رحج ىف لخدأ نك منك
 اددصق هئم مسالا ال مشب * ادصشقت رد> ىف رح سم ول

 ةرتنع لاقو تالا مس راد-م فرعي نم هلو الاذهو ىفالا 3 مدقق

 ايلاوملا اوربت ىتح عكايازت ف اما سر ليملاو ملل
 ايعءافالا نيمتإ بالكلا ريض * ةندر حامو نم رءس ىلاوع

 صو هربظ ىلع نيطيلا هبش رتبالاو نيتيفطلا اذ اوقتنا ملسو هيلع هللا ىلص يننلا لاقو

 تؤذ ىأل تدشناو لذا

 فلاعملا يفتفع دق ينط عاطقأو « هئيأاي ال رادلا يؤ ريغ تع

 ىعو ةيحلا نط نطبلا ةممي لا ءاميملا ةأرملا نطل نوصي مو لقملا ضوخ قطلاو

 جاجملا لاقو بألا

 ىرهلزأ ا ىلأ نب مد لاقو د أحاسع اماوقو 1 نطلو

 ةيحن هسفن ةيشو

 ”»»ه -
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 يمواملذ رج ناكمل نورخا امهركو موت اهنع الج دقو ريئانسلا اهنع رجفت ةيكاطنا "
 )لئلا اه تورضملا يهو ادلع زلال لا تي كلذ ناك ىتح: ةائثدللا ترثع ىلا

 امم مرعلا ليسو ١ نر هءامرب خرول ١ لخنلا لتشو اذرج ناك اسءاو ةانسملا مرعأ و

 لاومالا نم كلذ ريغو رضحلاو باكرلا ة>رقأ ىلع ىتأتو ةميضاا برو ليسفلاو

 هارت ى واخ راص فيكف رافلا نئاوب أماوءةديل ريئاتسلا اوبلتجا اعر نمانلاو |

 لك ىلع هن ىدمي رونسلاو ناطدشلا قاخا نم ررمغلأ نم مفانلا قلخو هللا 6

 ال منال ةرألاو نادرو تان.و نالعجلاو براقعلاو تالا نم ناطرشلا 3

 اينوفا بس نال ردع لحفل رع لا ىف 0 لاق ةميظع
 لالالا اذه نؤم غب ا ىلع رهظ مالكبوأ ةكو ا أب وأ ةليحوأ طق ةجحت ,

 ديز وبأ دشأأو مرايتخاو ,طوقعراد ٠ اذه ناك ىذا هلل دجلاف :

 ا الا لك | ادع تنكل' "«. . املاح .اذمل تنك ولدّيناَو

 نم الا لكؤي سداو هاك ا لتةاعر ضارب ماسو را نسر مأس عاج ينعي

 تاعانالا ميو كرهاشلاو سرع تاندو ريان_لا لتق اعرو ديدشلا عوملا
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 الط تام دق نوجمإ ميف نأ مل اوشع موقلا ناك

 لعقت دقو“ نياعنلا ةحدذ ىلع داب اضنأ وهو نألا مسد ّظ ا ضرما ءىثدوهو

 1 قوقل الو ملا نامر هلبوأتو اوكدابأ : ةيسراغاب يمس شاخشخلاو لا كلذ

 7 تروي ىلامس هيف ىذلا مامطلا لك أو سلا هثروب اك ساعنلا ثروي ناك ذا كاذ هل
 امئظف ربق ىلع ةءاع داص ىهدلا نم 0 ايف بارععالا ن م امص نااوهزو راودلا

 ادا لا | ١ نراقالا ينام نم سمت ين 8 لاق .هسقن تتنف اهلك اف قايم
 ظ حابص ىتربخأو تدع اذا 2 سب "” سقمتو اسقا سل تاسقتاو امثغو انارثغ هسنفن

 1: 10 : اولاقف 0 افران لوخحام نتي أرف ةبدابلاب ت -:5 لاق نافاخ نا

 اه هد رح[ فق .ة ةيح شمإ مرنم لجر ىلا ترظن ذإ اين امووشل 56

 ا هنع ىرغهل تفرد انف ع  بصع دعاك اهدع هيلع تءنتما اذا .هّن هتبارف ر 3



 (ةةغ)

 ءامت ىلا ناكملا ىف ميقت امنا اهناو ةراي- تايمللا ةروك ذ نال هيلا مجزب اثيش د
 قومد ىلا ىوا نوكي 7 أممو امش خارفلا ءانغت-او ضد ا خارفلا 0

 50 كان تايلور صرأ ماس لثم ةقمضلا ل لاو ناط.ملاو را

 (تدد رد)ن ءاناا نم 4 : رو ة عز و اوتأبا رثعاو لباز 1 00 اياظملاو سفانكلا براقعلا

 مسه أد أل هناال مو.سلا هما رذ نم ا أ ماسنإو 00 ||تاوذ نم م تسل اياظعلاإ

 نإوتارارحلاو ن راد ؛أعثلاو يعافالاكهبلط ىلا قيس ؟ى 5 لكلرئوالا ظمحلا ناك مو.لا

 امم هريمتف ةمألا قا َر او لتس نأ 9 ها ل بيل عزولا ب تلا

 ىعافالا باعل نمو شدت || مس نس 20 | ربا اها مسلا 4هئم ءأح عرولا 8 يمو أه دنع

 ددق لف هلا ءد لك دحتاو ممسلا دفن ى تح بلطلا نع تسيتحا اهناف ةياظفلا امأف

 ْنَم ام الع امو 0 نك الخد ملا يف دوو ةباظعلا تءاج أءاف روكيلاو قيشلا

 أعل لجل 7-2 0-0 ةناظعلا 5 اذا لبازااوتانارألا ىلا أمهحو تاءح ىح بناركللا

 نم اهماف ام ىلع ةرسحلاو رك ذنلا نه ال ضرب امل ىه امنإ ةفقولا كانت ناف فقت من

 اهمال غزوا نمرود رثك ١ الإ سارقلا اذه يف ةناطنلا رعأ الو ملا نم اهبيصت
 سانلا نيدسا و اءاخ د ىذلا لم“ ملا ةوف نم اباخدب / ةرازسشلاف أابعايط طارغا اللول

 اهراضحاو !رالستوةياظعلا لكد نم نابتساام ردقن مسلا نم هبيصنن'غزولا طابتغا نم
 بهذم وهو 0 دارز ا ملا ل 8 7 لع اندسلو 2 ماكو

 سلبا وهو ناطيدشلاا قلخ نم روتسلا ناو هللا قل نم ةراشلا نإ 0١

 أب _ضألا ةلمتف تادو# هد دال و كلذ لوش 7 ليق اذا 3 *:رء ضو

 َن ءاهفا | 8 ول ا ضاررالاو ءاظعاا ندملاو 2 || 1 ا.هلاو تا |١ كلذ قرحتف ْ

 كاكملاو تاسملا قئاقدو هللا 0 رلملا راقد ضرقتو لا وةالاو ناويلاو نانا

 الاب رغ فاحللا عد. هررب لك َ نلطتلا تَط امرو بايثلا 0 طورشلاو ظ :

 د ع ف برهملاو قاقزالاو ةيه_سالا ةيكواو برخلا ضرقنو ةمهوابفام مسج سرخف برتلاو-ةاهوالاو ةقلسألا ةكواو بن 30

 ىاتلا لجر تضع ارو ماظع نؤم ىل ا سانلا جوحتو هيف تودتف رثبلا ىفو ةينالا

 ناذرحو لحزا ندا م اعر فكاسارخ راقلاو أضع ناسنالا ثانق امرو
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 ىذلا اذه مقي وهو هلل ]تلا + بأ ىف مب وهو هعضو٠ اذه سيل ثيددلا

 وأ ىنربخأ لاق ماطسإ ونأ ةيعش ثيدحلا نم ( تادملا يف ءاجام ) مامنلا ىف لوقا 1

 اريخ اوزجي 0 اولمفا ت اقف ملي مخ نب عمرو سدبق نب ه.ءاغ ىل 1 لاق س

 ناج اهماف ليملا لثم ىلا الا اباتق الا ةيحلا قاري ال نا 5 عاطت_-١ نم ةمئلع 35

 لق لاق ةمقلع نع قاحسا يبأ نع يتكبلل ليعامس اراك را ةيح لك هر ١ كاز

 نم لوغب ديزي ن نجرلا دبع 0 ذاك لتقف ةيح لتق نم دوعسم نب هللا دبع

 ثيدملا يف هلبوأتو فاح نب باصأ ب قت [2 منعو ارفاك نت ايزدع وأ ةيحا ل

 لأق لوة.نبترلا دبع نب مساق "تي ل يدومدلا هللا دبع نب نمحرلا دبع قلل

 ق3 لطااشلا نوكك, يف :ىلا اده 57 رفاك لتفاماكف اير 2ع ةرح لزق نم هللا ع

 دم نءانملاس ام لاف يلسو هيلع 0 هللا ا نأ هدا نع ةيورع ىنأ ن ديه

 ةنماهياعف اهرانإ ةفاخغ ةيخ لتق نم ةشئاع تلاق ةداتق نع هبورع نب ديعس نعانن راح

 نأ تايملا ىلع ذخأ ايف ناك لاق ىناسا رانا ءاطع نع( حيجص نب عيا )ةكئالملاو تلا

 ا 1 نلت كري الو رافكلا.لاتتك نحلاتقو هلتق-لح نبنم رباع نف نربظي. ال

 0 ع ثدي ىنأ تءمس لاق (نالت نب دمخ )طفاح نا باوك أ هب قاعت ام ادهو

 (حبرج نبا )نعاني راحذم نهانملاس ام لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق لاق 1
 ىضر بلاط ىنأ نب ىلع عمس هنأ ليفطلا وبأ ى 0 < ن هللا دبع ىنرب خا لاق

 لاق نافذ ميلا ةوسألا باكسلاو نيتينطلا اذ تايملا نم اولتقا لوقب هنع هللا

 عطاوقو دئاوأ ( نيب رض ىلع ريطلا ) قطنملا باص لاق. هيايمإ نوكد ةوح ةرفلاو

 بجاوف حالسلا وذ امأف حالس اذ نكي مل ناو هريغ لك اال محالا لك ام هئمو
 عابطلا كرتشأا هنمو اهودميال بولا لك أيام ريطلا نمو محالا هماعط نوكي نأ

 كيلا لك أب ءاملا ريطكو اميج نيعونلا لك أت اهمناف بارذلاو جاجدلاو روفصملاك
 ءمث هؤاذغ ىذلا لسعلا لحنا سنج لثم اداخ ائيش لك ياعفو بحلا طقايو

 بايذلا ديس نم شيعي تو.كنملاو للا لحنا مط ناذ تو.كنملا سذجو دحاو

 "الام هنمو بضلاو لحتلاو لدنلاو رافلاو دلااك ىوأمو نكسم هلام ناويملا نمو



 "كاب ١٠ وذ

 (ةا/) ظ
 بوس وسور ربو سس بسب سس بج اس بس ب دج بس

 اإ كلذ نإ لاق امم برض ىأو الوات« نوكي امن« برض ىأو ادودرص نوكي
 تفطةخاو ماوعلا د تاكل نال ا ناكم الو لوقا كلذلو ل انام هلا صعءل ن .١ ةءاكح وه

 نانأ مذا نع ثيل نع يمخنلا نع (ثلبرش رثخ)نوءاكتملا تالت ةلزتنملا لولو تلا

 لاق يار 7 ذلاخ نع( نامسح ن ماش نافذ وه لوقو هتد ىف عزولا ل م ناك رم

 خف ن ناكناف غزولا الا ا رانلا “طي ناك الا ضراالا نتاشخ نول ىث نكي

 مون تناك غازوالا نا لوق دمش نب مافل ١ تءنس لا( نايتس ةلظنح ) هيلع

 نا نع راج نعىمخنلا م 5 ) امحئجاب طواطولاو هخفان سدقملا تان ا

 لق نم * لاف مش [هونأ انز جا لاق ىلع |ولا دواد ونأ ناط شبا كب رش غزولا لاق سارع

 نام (ماشم ) ةبقر قتمك ناك ًاعبس لتق نءو ةئيادخ نيعبس هنع هللا طح ةغزو
 غزولا نم ةئاملتقا نال لاق رمعل نب يح نع ليقع نع ةنييع ىبأ يلوم لضاو نع

 رمعإ نب يحن نال لوألا لك ش نم سبا ثيدملا اذهو ةنقرةثام قتعأ نأ ن م ىلا بحأ

 اعرو امراشو اهقازنو تانملا معاطل ةناد امكلو هدأ ركل ا هرفكل هل هنأ مز

 ريبك هوركمكلذي شالا لانيف ءانالا يف هجع 4 نبالاو قرأا ىف عركتو اهمضعل تاتق

 ان قولت ”نييبفلا زعاز براقعلاو تارملا لق لمس ىف هلت نوما" 0

 1 ةروراق غزولا نواخدد م أ كلذو ى ءافالا قير نمو شييلا مد نم ذفنا امومس

 0-2 طاتخ ىت>امو نيمو سمشلا ىف اموعذطنو اه هرغبام تبزلا ن م.اهق نويصل

 ردع دم ةرهد ةخدم" غر لعام نيكعتلا حسم ناف ادحاو اًئيش ريصنو

 ةس بأ ىبأ نبا باوبالا بتع نفدلا عضاو# نم اوخوت 1 ىردأ الواوا ل 31

 انام ملأ واو هللا يلد هللا لوسر ,ان ملقا دبع نب راج نع ريبإلا قاد 5

 انجرس يفطذ ناو انيق أَو انتا رهن نأو انباوبأ فيجن نأ انرمع ميدأ نع

 ناو هلحن ملاكوم ءاق-و هفشكي مل ارم ءاناو هحتف مل افا ابأب دجو اذا ناطيشلا ناف

 علا ل نعاناهم ' ملرأ نع اناهنو تيِثلا لهأ ىلع همرضتف حابصملا نأ ة ةقس وما

 د>اولا بوثلا فا: «لجرلا ىتج نآود> اولا فما وأ ةدحاولا ل ءلايفاندحأ ىثعي نأو

 ادهو ىرخالا 0 هءاحر ىدحا عفرإو هربظ لع انديعا يتاتسي ناو ةريغ هماع سبل

 (عب  ناويح_١1*)
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 95 زوالا لاقت تناك امنع لل ى ذر نينءؤأا مأةثئاعذأ ىبأ ىقربخأ لاق ةورمع نب ماشه
 َّ .. هللا ىلع لوسر تءعس تلات ةد ثلاع ع نع ةورع نءىرهزلا نع ةسيئأ ىلأ نب 1( ىح) ١

 | هلق " ىمأ لو هيلع هللا ىلص هللا لودر مسسأ| مو تلق قسيوف غزوال لوب لو هيلع
 255 ' لسمو هيلع 7 لح هللا ل وسر را لو ا ا هللا ىذر ةشئاعت اق لاق

 ظ ” فالس هللا لوسر نأ ةشلاع نع ةورع نعءماشه ل لاق( دايز نن نمحرلا دبع)

 ظ ”لوسو لخد تلاق ةشئاع نع ذام٠ نع ىل+4ها ركب وأ قيسيوفلا غزوال لاف 1 و هياع

 و : اذهب نيعنصتام ةشئاع اي لاَقف جز هيف زاكع ىدب ىفو 3 مو هيلع هياع هللا ىلص هللا

 ا هلا ىلبع ميهاربا يتلا نيح اباك باودلا ناف ىلعفت نا لاق يتب ىف غزولا هب لتقأ تلف

 ١ هذهو صرب مدف هيلع ص تراك اذه نإو ةنع 0-3 ف ملسو يع

 1 ةقفطان تناك املك ءايشالا نا مز نمو تالاهجلا باحصأ اهب جيت ابك ثيداحالا

 رئاط الو ضرالا يف ةءاد نم اهو ىلاءأ ) هلوت اولوأتو سانلا ىرج 2 اهارع متأ اهنأو

 زع هللا لآق اولاقو ( ءُث نه باتكسلا ىف انطرف ام 5 اثم ١ ءآالا ا ريال

 نةفشاو اهامحت نأ نيدبأف لابجلاو ضرالاوت'و.با ىلع ةنامالا انضرع انا ) لجو
 ( ريطلاو هعم ىبوأ لابج اي ) ىلاعت هلوقو (الوهج امولظ ناك هنا ناسنالا املتحو اهنم
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  ءالا هنم جرخيف قكشي امل اخ« نإو راهنالا هنم رجفتب امل ةراجملا نم تناو ) لاقو

 .ابهذم عئابطلا دابا ركدأ ن نمو ةيميحاأ ت 000 هم طببم .انأ ام اممم ل راو

 ' ريغ نم سان سهذو ايهدل١ تالاهملا تاضصا نم ها فا نمو ظذاح ن هذو

 ْ ” لزم تن ةزاجملا نأ وزو رامخألا مطول 85 2000

 7 .طاوطولاو اولاق هيلع تناكام ىف عابسلا وزيطلا اماه: طقف قطنملا تيلتسامتاو قلتو

 1 باكو غزولاو بارذلاوةادحلا وة هرج كاتو تاويل عدفضلاو درصلاو

 ...اهتقت ىتلا ةغئزولا نا هل لوذاف مهنم دحاو ىلع قفا مو تابقاعم تايصاع كلذ هابشاو
 3 تذل هةذوخأف اهدالوأن م ىهعأ هذه ىهأ ميهاربا ىلع رانلامر كل تناك اهنا ىلع

 د . نيدبنمالا ميرو نط الو دات اولا كل نوكن نا مواءملا فهنا معزتمأ اه ريغ

 1 1 برض 5 ثيداحالا لبي ل موفي نم ءالؤه س او أمهدم : بهذو أهميدب

54 
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 (ةو)

 مدني ثعال وه 2 « ,مدَقلا طقرلا نم افاحز ريسا

 لو ورم ونأ ىسمأ اذا ىتح » مش عوجلا هنم لضفأ|٠ لكف

 م ان ذا [اهدعل دوو ماق 0 مقس الو ضضم هلم نا

 ملل الو ةعاز فونت لو 4 مغ الو لبوال مق حلو *

 مدقلاوكارسثلا نيب هضاخن ه 2 نما

 محا اذا هب انزخو نأك -* 5 فوج نم هجرخأ برذع

 « مدأ نمفوطعءى ىئنشإ ةزخو

 بفك أ نوطب ىلع تثطو اذإ قلغ يف نوكت عابس ند دسالا هابشأو دنسألا بلا

 ددبز ىبأ لوق وهو امل ماكأ ىف تاخدو بلاخللا تمفرت

 سيخدلا ضرالاةصق اهي « حوتف ىفنجاحملاك نح 2

 لود هال رخل 0 ةيوصش ضل ١ مام 0 با اكلذكو 1

 00 رم هج رخاس ردك 1 ٠ مدقلاو كارشلا نيب هضاخم

 رهطلا .نا كومو هدلوم *  . رفظلا ريك اًصانصن تنلإ 000

 رعقلا دلت ارفف لظب 2 ريش ىف اهو اناا ئ

 لاقو « رخصو ردص يفاو> نيب *
 اديرب دق ةيح ىناثل ادانع ينت» كنيعت نيس

 ادمحأ دوملا يفزاك الا داعامو * هباما ن« هرم نكي مسصلا نم

 امج نأ ك1 و ةربغلا نم ءىش هلو ءىش اهف ةطواخم ىهو رمجألا فاخ لاقو

 هلوق وهو هريغ رابتخاو ةفرعم لع ىفالا نع كس

 ربكلا نم ترمضص دق ةيغاد *« ركيبلاق ا 000 وح زيفأ

 رس ريغنم فارطالاةيوط 6: ”رلصتلا نش يراد 1
 رتش ىف الوطنانيملا هلت مش 3 ركفلا هل تبِهَذ دل ا

 رخز مايأ نافوطلا اه ءاج « رظنلا ءالوح نيقدشلا ةنوربم
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 ردتمم هأط دنع رج شيشن #* ردتسا اذا اهدلج توض نآك



 ا اذ يي بس ب يس اس م 0 ب سبب سوسو واسس سس سس سم

 7 يعلو هللا اوك

 ' اهزاة شارف ىرت تيسلا لك“
 اءطقاميب ىرج مسلاى رب الصع

 700 املطاف ديلا قال ليسلا ذوعت

 ْ 3 1 اعذق امايلأ تالج دق ءاضن

 : 000 اكرام ذم اهوبأ لازملا

 « هءدتمرحج باب ىلا ىوهأ

 « ةلئاش بايثالاو دبرأ نول
 ةفك اعءايلغلاو ت وصلا ىلا ىوهم

 * ةبضخم هنم تبا كفك لان ول

> 

 * اهم لقتساف ليلق سكون تعض

 . لاّمف يح هيلع درف

 00 امطق هيرداغ دفق هبدبر ىمح « هةهتلوص ككاينجلا بهر' ةيح م

 اعرج ىدرلا س اكنمنرقلاه»ب سن 03 ةروأسم ذ 0 ه-> نيملب

 3 3 00 و9 ةكك نيلي 6 -انمل دوال نم طفش اكلت

 2 اعدصلاف هاهوارح> نم سموا 0 ابسأ ءارضخ نم مام معا

 تاينثلا النعأ ف رفسلل

 تاديدح لصع نع راش

 دصار شذح نم توط 5و د

 يحضلادوقر قدشلات رو د

 « ةحوطنم ءاطتر ةماه ىذ

 *# هءايلأ يي نافل لص

 * ىلإ الطم نييحللا ىف ناطم

 فاخر اناس اونيسرد ه نع نم ذف

 هل ًاروطو حبب نقلا ةشلاسلا ++

 د4 ام همس ةراو 3

 1 وهو رخآ لاقو

 اظ ورمع وبأ ناك نإ مهال

 معلا ضو عا ضعل ىف هل ثملأف

 دع
 رك

| 

 انز

 تانجدلا ىف ارومط راس

 ' لالا ىفاودلا ةر

 ”بارغجح ترافذ ماس

 تاسحز قادشاو سار

 )0007 تاراثلا ىف شو خف

 تابخاو قارا لوط نم

 59 نو هملغ ق يتاخو

00 
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 1 ىلع لوقلا اده اولمح 0 نا بجعلا نمو خوسالاو خساناا يف جاجتحالا

 ربل ن ري رم نم م لهجأ ضرالا ىف اف اندصو ام ىلع هيف ينملا نكي مل ناف هبويغ نم

 ةد> هإ ند يش 6 8 - مالسالاب هالاع اا وهو ةعاجلا رسم لع مالسالا 6 رفكلا

 دعما الو هبأمح ف ةماكلا كالذ ركش م ةعابجلا كانتوةمالا كىللي هملع بجو ةلع الو هبف ا

 ان هد 1 3 سما 0 ىد نيعدأتلا عابتأو نيماتلا م كلذ 2 7 هنوم

 51 لهاج ادل| هلوشال اذهو الحر راس 9 ص ناهعع اولتق نيدلا ُ ةعابجلا كلتو اذه :

 لاقو دارملا سماق اهنولصي ماهج لق ( نيدلا موي مزن اذه ) هلوق ليوأت لعو دناعم
 اع نولتي كنم لس عنأ ماا ,تازخ + ل لاقو اهب اوأ تحتف اهؤاج اذا ىتح ) ىلاعت '

 ) نيرفاك 00 هلك تت نكلوىلب ا ولاق ده 0و ءاقإ منرودنو ميشا

 3 5 0 ْرَخ ل لعحو ناز زخ ةنلا ىف لءج 6 هن + ال لعحو 3 زخ>راذلل لعل

 ضراالا يف ناخ لكلو 7 فق ضل لكل ليف شن 208 اي < واهماونأ تحتف

 اع لغات م اعاو هن“ 2 اهل لءح دقو ام ٠ اند امل كل تحعأ دس هذ كبود

 1 باوملا ده قدص ىنانركذ ينلا ىألاو برملا مالك يف ريثك اذ هو اأنر ؟ذام

 تايحلا رك ذ ىفرمحالا فاخلاقو نيتازاملا نيب ةلزاملا مراكنا يف جراوملا يلع جبجح

 بايذ هيانل اكص لصو # ينو آر ]فره كولا نوري

 بانج هل مارب ام مارع * دوظ تفيكت :تايرحتملا ن

 بائذلا هتوقعل ئريست الو © هاه اوم نأ ترولطا

 بايك . هب نمأ انارطقوت * مارق لع سمأ امد نك

 بايضلا توملا هنود اناسسأ ئدأتاوصالا شزحتسااماؤأ

 باعشلا هليصت ىم أىرس ه لمح هيسلا لسا 0

 ىذا رباج نب يسوم لاق يتع نب تايل تادف

 لجل ضِسنعتايمخلاافنو :# هل رش اف ىورالا درط

 ناللاق» بائذلاهتوةمب ىرستالو رجالا فاخ لاق ىلفتايملا لك اتبائذلا نال لاق

 ةصفح يلأ 3 ىحنيف يدايزلالاقو لملم مو سدح 4 تنظف تايملا لك 5 بائذلا /
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 : 0 22 4 كاذكو نيع الو سملب هيلع 1 ريع الذ هعضوم ىلا داحلا كلذ مجارب

 ىلا قورعلا كلل ىف اهذذق اذا ةياكلا ىف دلوتملا اصلا ايف ىرجت ىنلا ةناثملا ىلا خاكلا

 [ىضوم ناك ى> تمحتااو ابنك امأب تلصناو قورعلا تمضناناسنالا .لاب اذاف ةناثملا

 ناك ذا حيصف يبرمع مالكا اذه نأ وهو رخآ هجوو نك آمالا كانت زواجام رئاسك

 مالك ناك مئىلاعتو كرام هللا ىل_مى نم انارق نكي ولو ا ع 4 ءاح ىذلا

 اد_ه 0 هنا ف ءايدسالا مضاوم فرعل و نحالا لهي نم ناكو هن ءاح ىذلا

 يف ةءزم الو ةوبن يف ةليضف سو هيلع هللا ىلص دم لمهن مل اننولذ هلوجيال امم ةصاخ

 كدنعزو ليف ءا>ص فلا نم دحا وك هنأ ملعأ نأ ن مادي دوال انك ةحاصفلاو نايبلا

 نأ معزف ةلاسر وأ ةبطخ وأ ف صو وأ سدح قئاكي م لش« ىف مهم دحأ ٠ خم نأ

 هللهأ ةثل نم الو هتغا نم سيل لاق ىذلا كلذو ريطي وأ ىسي وأ ىثمب اذكو اذك

 نأ ) لجو نع هللا لاقو أطخ اذه مكليوأت نأ هلبق ام دنعو باوملا اذه دنع مولعف

 كلذ انناو لكشلاب نوةصوبال ةنلا باحأو ( نوبك اف لش يف مويلا ةنجلا باحصأ
 لوتيف ادبأ غارف مهلمأ نولغاشتب ءيث ىأبةنإلا لهأنع ىنربخ لئاقلا لوقا باوج

 ىلع ناوخالا .ةرايزو ةنملا هك اوف لك أو راكبالا ضاضتفا ىفالا مولغشامال بيجلا
 نملبقأ دقو هل ليق نيح سبق دبع نب صاع باوج لاثم ىلع اذهو توفايلا ىئاجن
 لاق ىلص نف لبق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق قيس نم مل ثلاب ا ةياهلا ةهح

 نيح رسسفملا لووك وهو ريألا ع نع كيبجأ اناو لاق ل 58 نع كلأس ا اما لاق ركب وبا

 قدص دقو ىثعو ةركب اف سيل لاذ ايشعو ةركب اهف مهقزر مه هلوق َنَع لكك

 رسفلاو ريداقملا ىلا بهذ نارقلا نأل اينانتي ملو ارك انتي لو رسسفما قدصو نارقلا

 ١ ىورييمملا كلذ ىلعو ابعولطو س.شلابو ىع ف كلذ نارود نم دوجوملا ىلا بهذ

 ب م وامهلع ديلا انأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع اتناكناتتءتم لاق هنأ رمت نع

 ماما كلذ نعىبنف اومكر اذا نوءبضيو ةالصلا يف ن واكتب 2 نوماسملا ناك دق اعياع

 الثاق ناكف خوسأملا ن م كلذنأ م9 سعو خسنلا رب 2 نأ دكعل 4 هلع برصو 4 لإ ْن

 1 ]10و مآ لوقيف لسمو هيلع هللا لص ينلا دبع ىلع فراك دقو *يث ا

 ليوا اجيب جاجا لييبا هودالا دب وج <

 5 ل

 ان

 20 مرح 1س اخ و64
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 1 نيلجر ىلع ىثع نم ممو هنطإ ىلع ىثع نم: معف) هلوقف ظفالا ءاصقتسا ةهج
 اك نأ ىلعو ان ركذ ىذلا لاثملا ذه ىلع ناك علرر أ ىلع ىثمي امم وبف( 3 لع ىتت ل

 عام وه ل ذاع ىلع يدك ىذلاو نياجر ىلع ىثع امم وبف علرأ ىلع ىثمي 'ىث 2

 هلع كا فايع ريح دقق مرد فال | ةرثع نالف ىلع يل ت تاق اذاو نياحر ىلعو عبرأ : ١

 نأ اضيف لجرالاب الا نوكيال ينلا نإ ملوقامأو فالا ةريشع ىلا 90 ْ

 ره قو زبر الا ايلإ نوكي ال يملا نأل اطخ كلذ نا ىلا ةح يه اذاف اولود#ت

 وهأم 8 ١١ ل لوقو لئاعلا لوق وبف هةنم هحوامأ باوملا ند بور هوهتله> ىذلا 1

 بابحلاوم الإ همه كغ 3 دور "دبو 00 4 مح ةيشم هتدشم ناكو ةيح هناكالإ

 اوناكولو مهماع كا دمر ءار اشم تامحلل لمح ع نمو تايحلا روك ذو

 ناو لدبلاو هيبشتلا ىلع زوجيامم كلذ ناك اا شم اه>ايسلا 3 .ايسلا اا 3

 اق

 مبمالك ىرجيهارجأ هنكلو الزن نوكيال باذعلاو ( نبدلا مو 34 2 قت هللا

 رح الا لاو: هدصق اده لاقو همانس يف هئعطو ريما هصغش 0000 متاح لو و

 ارزو ةر م ير ناكذ »# ارم ىنمطأ وربع اي تلقف

 لامف هتب ىف ىف اهرثأ ءوس رك ذو رأفلا مهضعب 2

 بارملابتيبلاتاصاعل « باقعااب نمحرلا لحما
 نم انغاس ام ايلإ 2 دفرو 2 ند“ 1 1 لحزرا لو امرا وه اده لوس 0!

 سس ه. سيلو اذه هيمش ىف ةشانلا لاقو انءاضعأ ىف ككتفو انيلع كام ٠

 بئاتكلا عارف نم لولذ ك1 مف ويس لا ريغ مف بيع الو

 ةيحلل نا نيئاقرلاو نيئاوملا نم سان لاق كلذكو مز بارعالا نا رخا هجوو

 تداعو اماكم ىلا تءجارب ىثملا كرت اذاو هزوزخ تماق يشم اذاف هنطا ىفازوزخ ٠

 قبلا قيقد ءاود لك الا امغاس الو 2 الو نيسعل د-جوت و اسلم عضاوملا كالت

 هتاملل ىلا اهداعأ وه اذافوادلاك اهربظي هناف ىبرملا لا ةّمشَتش نمسحتأب كلذ سنلو
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 دقو .دهد_هلاو نسأ اذا ىلظلاو ةيملاو باكلا حابتلاب ركذت ىتلا سانج لاو
 مجنلا ونأ ل | ّْ ةرص كلذ انتك

 ا «م.سلدق دال ٠ اهروفح ىلع ىىذالا تتابو

 اهريعش لع يرجنيحرلارم 1 ىف كنم : اهب

 اهريده 0 ءازملا ةدعرك «٠ اهرو ىف ءاضتلا مرآ

 .اهريقو لف: يفلت ٠ اي ىف ةاسشالا من
 * اهرشأت ىفو سفنلا لجاع ىف 0

 انا ةدرأ لعاويملا مي نأ [0251- ان نأ كلذو( اا وخو ةلكتم ارث ديسو) 0

 .: ةءاد لك قاخ هللاو ) لجو نع هللا لاق دقو حاسأب'ئىثو موعل / يو ىلع “ ىو ريطإ)

 ْش عندا ىلع ىشع نم مهو نياحر لع يشك نم ميمو ةئطلا 0 ىذا 54 مف ءام نم

 بورض فينصت لطوناويملا سانجأ ةمسق ىلع مالكلا عضو دقو (ءاشيإم هللا قاخي

 نوكي ال ضعلا أ 6لجرب الانوكيال ي هلاو ىشع امناديدلاو تأ جلا لثمحاذبام 1

 يثمن ةريثك باود | 0 نأ عا كو رتاج ب الا نوكي. ال عرلاو مهب الا

 : تانيو ناط ريدلا ماوق دمت نمو نام 0 ا ىلعو ماوق نا لص

 هدحو ليوأتلا اذه 0 دق اناف كلذ فى ل نات

 كلذىلع م ممرج ةح> ي او 0 0 انصأ ءاسصقت 07 «ءالك نمو هيأ كم ل |ادلا ف

 ٠ بطاخلا دنع مولممثالذ نآىلعو 2 00 5 ذ كرتف 0 3 5 0

 ل جوخأ (اوزأ لفج مث ةفطن ن 7 مسا ملكا لجو نع هللا لاق دفو

 له)لاقو مدا دلو عير# مالكلا امه جر ىف دصق دقو رم نبا ىسيع مو.علا اذه

 لاقم ءاوحو مدا | اه لخدأ ( (ًاروك ذم ًاثيش ن 55 م هدلا ن يح نآسلالا لع ىلا

 ءاو>و مدا 1م م جرخأ ( هيلتب جاشمأ ةفطن نم ناسنالا انهلخ انا ) مالكلا ةلص ىلع
 نم سوفنلا هف رعلأم عينج ىلع عضو 1 مالكلا ناك ذا كالذ نسحو ص نبا ىسيعو

5 
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 ١لم(

 نا ثيدحلا نم اي ف رعأ ا 2 لك نأ تةاع برقا ها وفأ ىف لدن تايطا

 ةما خاس يف ىعاشلا لاقو هتاهج نإ اعد هل

 نيسلا هاحأ مسيملاك داعو * نيخاس نيب عيان اذا ىتح

 نياجرلا شموسارلاةمسس « نيتثب قئاو وهو لبقا
 مهضعل زو ناتئس هيلع 0 حان التاق نوكي ال همس نأ ىلا تهذ هناكلاق

 لس للملا الإ خاسال سدلاو لاق 5 رفاخلاو فخلال حورتلاو لَو زيلا لدم ةيحلال -- 3

 ناد ص مأع لك ىف خاسا ةيل ا نأ 00 مرو دبع ص نيئسلا ن“ اوس مو ة ش

 ٠ ا لقر لعل دعست مثل هبل اأو فعضن ةيحلا كإذكو شيرلا تاس 0

 ءامملا ترطف تايح اطخمأ يف أك مانملا يف تيأر لق ةيدابلا لهأ نم خيش ةعافر وأ
 لأسف تايح هتويب يف مانملا ىف فاوخلجت قا (يم.صالا ى>و) الويس اطخنأ تلءخ

 جراو آان :اكونيململا ءادعأأل ل لخدب .ليرادم لرسول م

ُ 
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 براش دل> يف 2 اح 0_0 « هل ىثمو امح ىدلج 3

 نرالا . عوسلاا يف 5 08 اهبحو ىتاظع يف اهاوه بد»

 ا عودص ىف اهنوكو يافالا نم امرعلا ىف يجرعلا لاقو
 الس قرا ملو داه طفاحامم #« كداماسف ةداغس وذ ليلب ىتأت

 امرعشت ناكمنمتبهحبرا اذإ * سباق فك ىرانلاباهش لثك
 امحاف سانلا نم ةاماحم هامح «١ اوردابتىنح داوجألا ىلع ربأ

 امدقت الا لات مل تشب اذإ ٠ اهلا مث ًامماثم ًاحيدشم لاظاا
 يجرعلا دشنأو ةيحلا توطت لاقبو لاق

 تانثلا يدم ةمرغ دنع 2 * توامث دق 0 يشرك

 ثيعبلا وأ خامشلا لاقو .

 مسلما قفاعذلا -هنأب دح ىلع « ى رجولو عاحشلا قا 8 3 وأو

 ( عب  ناويح -1؟)



 سصعاشلا لإ تا محلا و ىعاف الا لكأ نوحاهسي و

 ًايضاق متحلاو تول هيدل ناف « هنبرش إل فررلاو ؟ اياف

 ايعافالا ذو وتدل لولح ملأ 10 1 ا دال ٠ نع ودوم م

 هعبر ىنأ 3 رم لاقو

 0 رونو هيلا ع حيباصم تقاعأو 3-3 توصلات دقفالو

 1 ' لا نايعر وزو »8 - ةنبعم وجرأ تنك ريق باغو

 : - روزأموتلا ةفيخ ينكرو بابحلا « ةيشم تابقأ ليالا ينع تضفنو
 0 لاقف دواسالا معسل لثأا ورم نب وك ترص

 دلاثو فرط لك اهنءهدلا يوط « هلهأل ءاننلا كرت ىلع مولت

 « دالتلا اهدايجأ ةدلتم « اسكلافنافز,ناوسنلاطوحتأر

 كلاخ نا ىحي لال رآ كلل نم 8+ رميح لا ام تلت يفا كرب

 هراوفلا تافهرملب اهدطعم 58 تادف ةسسما دناو

 :دراوملا كالت لوه مدحقلا / و * ةنئءمطم قتتيم 0 ينرذ

 دواسالا نوط) يف تاعدوتسع *« ةوشم ىلاعملا تاعي 1

 جاجعلا نب ةبؤرا ىرقنملا نيدللا لوش لبجلا تاي ميجا قو

 لبجلا ىف ءامعلا ةيحلاو بؤراب »© ينفرعل ثش) نأ الاخ نئاانأ ىنا

 : لسكلاو مالا ب اجريجاوبالا يفو « ىدعوب موال او أ

 رب ءاسملا عم نما يعل نم جاجت موق لاق هذ 1 ا ”د> لاق 3

 وذات نهود ءذه م لامف ىر ا شارخ وا هل لاش ليذه ن

 وبأ لاق ة ةح هتشهنف مهيقسل أهدإمتت هير هلا ذخأف انارق قح انتيفوام اولاعف ءام بعشلا

 .ةبرقلا ىف ثاثتجا تر : ء يىبع مل--و هيلع هللا ىلص ينلا نأ ثدح انأو ين قاحسا

 قو ةبزق ف نم برشلا ىف امو انأشل ثدحلا اذهل ا لوقأ تنكف لاق هنم بربشلاو

 ذأو تاسف ةيح هتملك وف ةبرق ف نم برش الجر نا ليف ىت > ىهنلا اذه اهيفءيمي



 ( قال )

 بيبتنال ضع ىعافالا سؤر # مضضعل هلعف متركش ول خأ

 تامحلا نيب نم مسن ذو لإ ركذ ىفديلولا ىعد ثراحلا لاقو

 ددرَش أعقف تنل الاز وف ل 8+ و ره ةادغلا ت : رقأتن اناف

 داون ىعأت ىلعامس مل ا حشاك ل ذجمو ءادعاثءشنو >

 (رخآ لق)
 ديعاوملا يف ىلئيدوا سلا مس م مثرودص 4 مهنم رشعمو

 ديحاقلا قانعأ ىديعملا منو مينيعأق وف يفاوتلابمهتءسو ظ

 > دوسالاوأ لاقو ٠
 دبالا هب كانها دم“: فالح و يانا كتيل ظ

 يدبك لعادرراهف ناف « ادمأ ىنربت الزأ فاحت

 دصر ىلع ةيح ىرظأنيف هب مراف كيلا قزر ناكنا
 عادشلاب هيمسلو ةريمع نب ىح ءانبال رب حافسلا وأ لاقو .

 عابسلاىداوب ثيالادعاك م هنادش بذكت الفودعل ٠ ظ

 عاجشلا عايبتإ عابط ثمن ه» اعم ةاناو امنع مج ظ

 سمتلا لاقو
 مصل عاجشلا هيبالافاسسم « يريولوعاجشلاق رطا قرطأف ظ
 حورتلا ىذنا وأ ظيقل ن ردعم لاقو

 ايداع موقلانم مزحاذ ناك ناو * هبامدتعم موَقلا لظلس ومش

 و وأط تب ناو يمه ىلع 0 ينوذلا ىلا عاجلا تااكتيأ

 ايل ينب دف دجام خيشو فيهر * مراصلا ين“ * ميضلا ضهأ ناو 07

 فطاحلا قربلاك اهطشنف ائيش تركن 1 ناف ةبوتسم ةّسأن اد بمالي ةئصاذكهو

 لاقف ىفأ ر نأ فضوو

 سرتلاذوجكن ينزقتاذو * سملا يوطا ىقارأ دقو ظ
 سبقلا بابش.؟ انيع ريدت *» سرا ءانثا لثم ةضانصن
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 ءالمخلا ىف رتفتام اظمأو * قاتنيحةبءركلايف انبجأ
 قيفر 0 أم هللا الل ولو

 ١ ١ مجدنا وبا لاقو

 ابعرد ىف ىذلا|مهعأف ترظن
 أاهرصخ ءونالفك اطار

 أضيةمناحملا لست تاوو

 مناك قيالا كرا هليندأ

 ا لأقو

 ام اك يداملا ءانث هلام

 ىدنلا هريهخا م الابايسنإبيسن

 ترألا نب سايإ لاقو

 ٍ وس مكم | ئىعرم ناك

 الوش فو لوز أكيلك |

 الق« قس دف "ى صا لك

 هفيضل رخا لاقو

 ىلوح نادهلاودهدب تس

 ائيمس المح ينتممطأ ولف

 ةغلاناا لاقو

 شرق نم لجر لاقو
. 

 ارشتنمءوسلاةالورمالازام

 هتاوص تارا قرش ةرموذ

 هل نيابي هنع رب_خ 2 م

 امناكىناسل نع ىفاوقلال زن“ راشرلاقو

١ 

«4 

7 

 د

 # 0 لمأي ناكدق خأ نمي

 ءاصخلاب لج وعلوبلاالولو

 ايلابرس ىف تراظأ وأ مسح نم

 امان ملخأو هفداور اثعو

 [ايعافأو ابراةع هلا ىندأ

 اليت نإ !ماينحا لع ف انك

 أءفرت ام هفارطا 1 مفر

 نا رفع امموكب هن رفع

 نائساازخو لثمدي دحز+لو

 ناحملاب قتسدف 2 أو

 ناي رَمع و ىلع كنك

 0 هلماعطلا و كبركش

 اهلافطأو ىعافالا اذ.

 ركذ ةيح مهلع لظأ ىتح

 ررملاهلتدشدق ليامثلا فع

 ريكا هسفن نع هن مانا يتَح

 باضق نوةلر يجافأألا ةأمح

 باخمو دب دح باب هل عاجش
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 ١ ماهلا طا رملاو |مانذأ ةعفار اباثذ ينمي رساؤعلاو فيصلا يل ىنعإ فيصلا 3

 تايحلا هيف نوكي ةءالهلا ناكم وه لوشن دروال ةدواعم ينمي ةدسيعمو اهشير طرت ٠
 لاه نال دشنا و ةيحلا يأ ديرب ضم ىلع هضعل دب هرب فيطعتمو تذلا هدرتو |

 رابعا نم وطنم 7 ما دبل طال 7 يدوأ ع

 دعس نب دم لاق

 ردك لطرصمتلواكاعدذرت ه لو طال ابيت ةحنر) 0

 روز لع اهجيس مام ردصلا ىف ٠ اهنكنْضانضِنلةلا وطنا "00

 ركما ةيحلا لت لصلا ةيملاو ٠ هرفاظأ بوسنم ثيلل ثيالا
 5 ةمرلا وذ لاقو 3

 فراو لظلا نم ناتيفا اح 4 ٠ اننا . قرطأ لاضلا ماك ى وحأو ٠ ظ

 جدلا وب وبأ لاق فيبعلا لابقا دنع كالذو ترثكو تقرفت اذا ةيملا تشدنا لاو لآ ِ

 حامرطلا لاقو *«.ليهالا فيثكلا تايحَّشبنأو « |

 ددرقلا بادحلا اهللاحب ترجو «*. املا درطأو عورسالا درجتو ش
 دقوما بيا شارفلا قرز * تابقاو بيثكلا تايح باسناو ٠

 لجر  لاقو اوبحو 5 جم وهو هاجاف اذا هرح> نم دوسالا هياع 1 لاق ١ لأ"

 نابيش يف نم |

 اسهلالاب يس نمايأامو ه اج قوملابر نمثل 0
 قيدصل 0 هيف عرسأ ن ىلا نأ نور مهنأك كا ءانا طغف رضتحم نبللاو لاقو لاق 1

 ةمرلا لاق ,هءامط ناك ام ناملا هنوسا دقو هلأ نيح 3 دوقنملا لوق ىف تدحلا

 بانعالا لولو رمح البار ذلك وهو لاق فدل لاق معبارش رش | لاق ىلابلا ظعلا ديرب 1
 ماس كلذك و نبللا ىف عرست تايملا نأ ىلانوبهذيف سانلا امأو نبللا ىف الآكلذ نيل

 رهصعلا فاوتيبتال ثيدحلاىف ءاجو قرملا نمتربثك ىف عرس تايملا كلذكو صر

 يفف الاركذ ن :م هب نوكحي اهف رعاشلا لاقو راعلاو ناااهرضحم يأ ةرضتحم اهناف ٠

 ءالبلادهج نم كافاع الو« .ىبفأب ربأ نم هللا كامر 3
4 
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 ان ةرص لك تار ثالث تغب تلاق ةأرملا هذه نع انيربخا كحبو امل تناك

 درلاو لعىلا ( ةأرما ترظنو) لاق هيف هتقلأ مث روننلا ترجح ث هتمضو اذاف دلو

 اذه نم تلاقف اومتلا نيح 32 اود قانعا تفلتخا دفو مع ىلاعت هللا ىذر ةحلطو

 #1 لبادبج مارس هناك يذلا اذه ع ْم تلاقرسب لا امل لوف ظملتب قرأ هناك ىذل

 ل1 تشب زوا لاقو ةحاط اهل ليق للف ره رادد ههجون أك ىذلا اذه نف ؟ تلاق

 نبع ' كلذكو هدح 2 لو هيف راوتف ةسافمتت كيش 'يذلا كلو 2 3 نيهلاو 2

 تشو ليو هوف هئم د خأام عطش مث هيفب ةبادلا نم هلوانتف 2س شون امأو ةيملا

 هندمع اذا اطشن دّوملا تطشن لاميو لك الل ايانثلاب محال عازمنا وهو اشم هشهنا أ محللا

 8 اعزن ىده ريغ 3 ىده ىلع ترهذ اذإ ًاطاشن طشنت لبالا تطشنو ةطوشنلاب

 هزكش ةيحلا 2 كيلو اع هضفت نأ وهو اطشن هطشش ىهف ةيملا هتطشنو عز ريغ

 هتطشن لاّقو ضعلا ةيملا ىوس ةءاد لك نم زكذلاف امني ناسنالا اهنءط وهو ازكن

 فيرعتلا اهبلع لخدتف بوعشلا هتطثشذ برعلا لوقو لاق ةينملا يهو امش توعش

 ةدايم نبا لاق ةريطلا ىلع اماس شيملا نوءسنو

 مياس ةاقرلا ىدبأ دلل 8. اموسو ةقوعل امىنأآك

 يتتعلا لبيقالا لوقك مالا ٍيهاود ىف تايحلاب لثلا هب نون رضن امو

 ربرغل ججاجملا ىلا يتالطأا نا * همفنأ لولا ريخو تدلع دقل

 ريعلا هب ىدحن نم قمحال ىلا ه ينلتش ججاجحلا لاتعد نفل

 001 تاهحئاجملا قو . ه- امئاوط ىدن انج ادختسم

 نيعو نيهو نإبلو نبل و ففخمو لدثم ناو ملأ رك ذلا ةيحال لاقي يممصالا لاقو
 سعاشلا لاق

 راسأ ءاننأ اياركما نتا 6 تك ووك اننا ندنل نونيع

 هديدشتو ألا فين ىف دشنأو

 فيصلار وش ىلا عس رلانمز « هب برش م ءاملاتدرو دقلو

 فضختم مي دروم لسعلاب « ةديعم طارماك رساوعالا
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 ىنايبذلا لاقو .

 مقأن م لا اهماينأ ىف نفكر « ةليكض يتترواسس 1

 06 هيدي ِق ءاسنلا يل 3 ا 2,1 ماقلا لعل نم كهسا

 هيلا عجر لنيح كلدو قاط دق عدل اذإ م اسال لاهو ق لد قاط نأ ا لاشو لاق ٍ 1

 ةغلانلا لوف وهو هسفن 5 ١

 عجارت .اووظو ارو هقلطت « امس ءوسنمنوقارلا اهردابت

 هلاق ناك نإ يدبعلا لاقو

 اعلا .نياي لاو 0 يرتمل م « ىتدمن تاقراطلا 002 ١

 دّشلاو

 دادهلا نم ميلسلا يتاي اك *“ ىليل لآ ركّذت نم قالت

 هُف هيف عسا ىذلا تفّولا ف جول ا اذا هداتعتل ةعسالا كللن نا لاَ تقولا دادعلاو

 ةيدوهملا تناك يذلا ىلصملا للا يف ناك يذلا ميلا لو هيلع هللا ىلص ىب ىنلا ركذو

 نم فحمل مرعثق ةمملا يفو ىنداتعتل ةلكأألا كالت نإ لاقف هنم لانف هيلا هتمدق

 لاو ضيبلا *وةرغو توبكنملا رتس نم بجأو رئاطو حانجو بولو ةقرو لك

 ىوادتب ةيملابو ةيح نال هناكاولاق ةفيطالا مدقلاو فيطالا فما حدم اذإ لثم يف

 ريثك لاق يعافألا نوئمبالإ ذخؤإال ىذلا قايرتلا ذخ و ىعاف ألا غدللو ةيملا مهد نم

 أيض اهتماكم نم جرو « ينص لن كاقرتااز امو

 باجملا تحن ةيح كباجأ « ىتح نوداملا كل ينيقرتو .

 انعمو انلزمم اولزن ذإ موق نم ةعقو ىفل انف تح لاق هم نع ليعامسا نب رب وج

 الاف اهدي نيب اهنذ م 5 0 دق أملع هن وطنم ةيحو ترّشاف تمانف أر

 تباسناف مرملا باصنا اناخد ىتح 'يشب اهرضت ال اهيلع ةبوطنم لزت ملف انجعزأو كلذ
 هيف اهلع ت وطنا يذلا ا انك اذإ ىتحاانفرصناو انكسن انيبطقف ةكم تاخدف :

 1 اهلع ةيوطنم ةيمحلا اذإف تظقيتساو تمانف تلزن هائازن ىذلا لزتملا وهو ةيحلا

 ةيراجل تلقف اهماظع تقن يتح اهتشمنف اهيلع تايح ليسي ىداولا اذإف ةيملا ترفص
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 ل ا م 7 ع هزاع اما ناب نم زوعأو

 ريطإ ةايسلا يف اهانِس قاكب .*. ام يوتملا ةنوبشم هل تفر
 رب رض نيتتبلإ | يعافأ ضو ع «  هلظسعالهابنج توتسا الف

 زجارلا لاقو باقع نم عمسأو سرف نه ممسأ لاقب امةيح نم رصبأ لابو لاق
 رخا لاقو « ٠ عجشألا باقعلا حرف نم عمسأ .

 دواسألا ءامذ درح ىلع" اوقات *» ةيفغ دوسا تفالىرش قوس

 كالذب عنق ملف لوهلاو ايبا ىف ءءاغلا هدنع ناك ذا دوسالا نه نيسنحي لثملا برض

 سعاشلا لوش دوسالا رظنم لوه يفو تايحلا موعءس ىلإ هلك كلذ در ىتح

 , دسو٠ باتو ةحلا فيفحو # ملاغمليلنول كبيس نود نم

 00 كيلا اغبحأ لع ال طاسدوس أل ءكدنع فيضلاو

 دوملا نارج لاق دواسألاب اهوهبش ةباغلا وهاب اذإف ءاسنلا ئاوذ نوفصيو
 ٠ مضوأ ب ئارتلاو امنم سأرلا ىلع ٠ ةيلفون :رما ترغتال ملأ

 . حطبأ كنيمل اهاهزب دواسأ « هنأك ناهدلا سب محاف الو
 زو.« ريغ شارملا ةعامجو اهبف ام جرخيف بنت نأ دعل ةظيلفلا ةرشتلا اشرملاو لاق

 نالئاس نادوسأ ناذهو طا هوسأ اذه لاقو ياست نيح اهخاس ةيملا اشرخو لاق

 00 شقىم لاقو ةحلاس دواسأو

 قرألا هلاشرخ نع لسن » مى اذايضغب اوبضغيذإ

 الإ اربي آلو قيشال امم ميلسلا ىلع لوخالخلا ةشخشخو ىلملا قيلعت نأ نور اوناكو

 ليخلا ديز لاقو هب

 لخالملا مب ءسلاقوف تدلع 6 » هنيجض هنم للا نوكي مبأ

 نمد[ سرا عبسألا يب نء وهو عوكل ن 0 نم ةبفع نب دلاغ ىنربخو

 ميلسلا ىلع للا موةيلعل ىف لاق طظاسا | ىمسي ةزذع ينب نم نزح

 اعرقم ماسلا تاب مك تبو » انحلال ىل مت ف تفرأ
 اعط م ءاسنلا ىل+حهلو- يري «٠ ةيح ل هلان ماس ا
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 ر.قلايفذ وءوقتذاليحكلاتادك * ماكل رحب تايح منك ولو
 رصاوملا ةصيخلا ةلودجلا ةيراخلا اوهمش 0 مامزلا 6 ةيملا ميألاف

 لاقو خارت» ريغ لودجي هنطل عضو٠و ببغ هل سبل ركذلا ةيملا نال مالاب اهيشم يف
 ْش ةدايم نا

 اهحس«ضفنت ةالعسلا ىلع تددمت . ٠ رفق دل ىف ألا لثم بذجتو
 ىردص اميضن تاجاح لمحو « رضاح للا نم سانلا ريدخ مي

 ىمفالا نيع ةزمح ىف رخآلا لاقو

 الع نمل لاتق ةبنلا ضو ٠ ”ندرزاةافكلاو ةرارحلا 0١

 الخ نذل نم ايانملا الا دفب مل.« دبثام نيفدشلا ةرهن مصأ 1ْ

 اتلاف قآلتلا سودم اههالج « .ىسهذ نءناكام هينيع نأك
 ةدايم نبا سضخلا ىفو برألا يف ساناا نويع ةرمح ىف لاقو

 ربا ةضبنىف موةلازويع ناك » ضراع قارغلا ىرارقلا دنعو .

 نامعنلا هلتق ني - رامت نبا ىف ةدودرق وبأ لون ةلخلا ةهج نم نيملا ةرمح ىفو
 هرشلاَو ةينسلارفعأ نما هل 36 ل ةلقو راق نا تيت ىلإ ظ

 هررش مارين نم كرانب رطت « مهتحاس لزم" ىتم كوللا نإ

 ةهريألا ةنمأا يثو لث* 10 * تمدهدق ضوملا ءازاك ةنفحاب

 ةرالاو عاجشلاودوالاو يمفالا |همافص نوداينايسأبت املا نص نوفاك ١

 رعا لاقود# قرألا قو 1 يملا قا *« ل1 نب رم لاق 37

 دواس الا مقو لثم لاب 2 . لدارخ مثو موقلا ىلوأ مفرو

 ىعافألا دالوأ اي ليئارسا ينبل لاق ىلامآو كرابت هللا تأ ءايبنالا بتك ضعل ىفو

 مسجلا يف ترخص نسلا ىف تربك اكو ىرجت يتلا ىهو ةيراج ىهفأب هللا هامر لاو
 حاس ا دادوسإ 8 يع 8 ىعمصالا دشنأو

 لعح طبل ن* طق امنأك 5 لك دق هوعقادش الا ةنوررم

 نانسلا نطل قورمع ةفص ىف ريرج لاقو ٠

 (عب ناويح )1١-



 ش 0(

 بستكت ليللاب تج رخو هال ىلا دما رصن ملو رحسلا درب ابكردأ اذا قرشت امناو
 . هزرك هلخدأف دارجال زركلا بحاص فرتجا امرف عابسلا رئاس كلذ لمفا6 ميما

 لآقو ادهج اهنم سانلا قل امبرفرودلا ىلا كلذ لمس ينحل راسا يفالا هيفو

 جوازا هرعش ف رمتمملا نب رحل

 تناقلاك هيلقو ى_هأش نه * باجي وذ صهدلاو أاب

 هداوس ىو ليللا ةماظ ف #3 هداج 7 باع بطاحو

 رظنلاهوركم خلاسلا دوسالاو * ركذلا مبالا هداجن يف بطخم

 لاف ىلواساا مام*نب هللا دبع ءاملا ةيح رك ذ نمش
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 ا لللللللللللللبحجب7-؟

 لافتاشل نما يهاودلا ىف الثم

 ىداو اة نسر ام :ءدوسهذاف د4 اركذ ةيج داو تد_>و اذا

 هل 2 : لك لوانتيو جردي يذلا يبصلا ى :هل ةعوملا | ملك أتال ةعوتلا كردأ لثملا يفو

 ذيومتلا ف هلوقوهو ةيللا ىهو ةماملا هاك أت ال هيكردأ همال لاق هناك هيف ىلا هن ىومو

 عاجشلا لجرلا مملمجف ل اطخ الإ لاقو همال نيعو سشو ةماهو ناطيش للك ندو 2

 كلذ اودا داناذأو ايناش ميظمت اودا رآ اذا نولمي كلذك و ةيج ةيهادلا يارا اذاو

 لطخالا لاق ارك ذ ةيملا نولمجئام رثك أ أ

 اورفظام مث أ ,ومماس ام لاطو « انفاسي نأ يد ابل تقي

 درا ق زاحتسي 6 نيقاحتسم « نرق ىمطاق الاجر انو.تفلك

 3 ورام ب تاحنأ ار سبلاو لصخ 5 مكاصخ تدعاذا مهيلع تملا

 1 ءامالا هن متنا دقو * هتيضه سار يفةي> اورذنادق

 ا رتخامو مف ىهاس هليل و د # هليل دابمالا ىلع دوف راما

 20 رك ذلاة بلا ماني داكيامو *« 2" هتيح ءاملا تامأ اولق تمن ٠
 رشنال نوكت نأ امإ توافت اهف ءاسملا ةيخ نال ءامسلا ةيح نوركذبام رثك [امو

 ريصت امنا تايدنملا نإ لاقبو يعافالاو تايملا نم لتقا نوكت نأ اماو ررمض ريبك ٠
 كلذ هابشا ىو بضقلا يف لمح اهنال تانازلساو تالبطصالاو رودلاو 0٠

 تامحلاو درصلابةفوصو هامل ضعل لع هضم ار دقورحسلا ثر هب ريد دقو دارحلا

 قا ةدرذ اي 1 انانح 7 وا الو ءاكولا ىلا 6 :

 0 ل ةيحلا ىولت م و ةبايص نم يع زايح 2

 ءهصضس مسن( تسب سسوس شه بب:فهقع م تعوم تس ست#ة سس سمو سيفا ا يس 02 يشل ا ل ل

 اورق ام باجيا مسهل نوكي الو * اب نوذخ أ, تاي ةمماع تسيل ىورو (5)

 ورعءش امو أ مق يهاس هليلو »# مهليل طامعالا ىلع امام اونان يودو 2 3

 «# هنخ ءاملا مانا اولاق كانه © ىورو مس)
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 يحرملا حرت يجرب ناو # يحش نا قرفأ الف يخ
 مسالا دريجلا لا جى * حاو ةحنحت تر « حصأ

 . هضعل تكح اذااهداجتوص شيشنلاو شيشكلاو اف نم ةيلا توص مييجفلا لاق

 باملاو يخشلا ةفص ىف زجارلا لاق ضعب

 00 وا هنحش ايم ءارم يه صمم وهو نئرالل تلح

 ضفرما اموص سخش ناك « ضيبمربو تاذب تسيل

 * ضعأ تدم ىفأ شيشل *

 حارملا وبأ دشناو انيشك نيكي نك كرولاو تضلل لاو
 هلواطيو اركتتسم هل شكي * هريغبضلاب هرب نإب ضلاىرت

 هه ب حسبو عم

 مد( ةيحلا عنتءملا ىحالو ةيهادلا لجرال للا برض نم باب فج

 ىناودعلا 0 وذ لاق

 ضرالا ةح 0 * اودع نم ىملا ريذع

 نما 22 ع | * الظ معضعل ىنإ

 مرا نوفوملاو تا # 0 698 موفو

 ا لاق ةيحلاو ةيهادلالصلاو لالصا لصالا وه امو يداولا ةيحنالف لاش

 - لالصا لص ايازرلاب ةضانمضأ * .رك ذ ةيحنم هل انأر اذام

 رخا لاقو

 تار نافذ ماعد #4 هنايثأ فظن افص لص

 رخا لاقو

 لص ممسلا ثني يهفأ قرطأ .* 6 حشر قرطم

 تكلا لاق ةيللا هو ليلا ةلبأ يمصو , داَدَه يعض مهلاثمأ نمو

 ريفسلا ليلا ةئنأ ىمص اه. * ىدانو امل ريفسلا ّقلا اذا
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 بوبه فرعي نك هنال و مهني لجو ةنييطست نأ أو اي ريو انقل
 را نويعلاو ذفانملا ةئيه نم ىرب ام اهف لالا فرعذ ناكامناو كلذب ربخو جرا

 نويعلاو دمرلا نيعو ىاكلا نيعو ناركسلا نيعو ناب-ضغلا نيءك قزافملا ضرعلل .

 لباب جرست ىنلا نورملاو قرزلا ىلا براقعلا نيبب نم ةازبلا فانصأ نويعو ةيبهذلا ..
 ةيح وبأ لاق يعافالا نويعو ريناتسلا نويعو رولا نويعو دسالا نويع ٠

 :٠ ' اديرخ هنك دانا نضل 6 معنويعلوحذلا نوريثي باضغ
 رخآ لقو
 باكلاك هانيع ةرمخش ه هتكشل_يعسإ ججدمو : ا

 رجأ بهذلاو لاق رحأأي ىدبعلا راحصل ةيواعم لاقو ججدملا ةفص ىلا بلكلاب مجر
 اودشنأو قرزأ يزابلاو لاق قرزأ اي لاق .
 اهتويع لكشربطلا قاتعدلاذك - © 'اهنيعةكش يغابف يعلو 00
 رخا لاقو 1

 اممسموىأصنيملاناكمتنكل * ابضعس تيبح ول نيع ةلكشو 223
 كلذو فخالاو لبشالاو رحسالاو لكشالاو قرزالاو برغملا نويعلا نمو

 نينيملا ةرمح ىفو باقعلاو سرفلا نم ليللاب رصنأ يهو ءالك ةراثثا نيعو الحا اذا

 دسالا ةفص يف ىناعلا بيؤذ نب دم لوب امّئايضو ٠
 شاهر رييضم رفنطغ « ايه ةدبل ذ نم 1رجأ ظ .

 سار هي هائيع امك «٠ سانجأ يلا سانخأ عانم

 « سايقم ىلا سابقم عامش « 1 ٠

 *« رْغْلا هينيع دقو امنأك « رارملا لاقو

 امه يوفسسسنعموم
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 زجارلا لاق عونلا اذه ريغ ىلع خلت دارااو امناربط دنع

 « نينول ابول خاسل ةنومام 0

 انما ىذلاك نادمبلا فالتخاردش فاتخم ما اولا عدلو 0 تاوذ عابس || ضعو لاق

 تايرذهور.همنيب امثو نيصلابراقعو زاوهالا ىرقتارارج نعو لمرلا ىتافأ نع
 ىذ ألا ديد هنأف عوبطلا 3 لتش ام تالمرلاو رسانزلاو ناثيشلا يفو تالارخلا

 ةينانويلاب يمست يتلا ةدلبلاب نوكيو قطنملا بحاص لاقو كلذ ملبس ال ىذأ خمصللو

 كولملاءامدق روبق ضع نم جر رجح طاعت نأالإ غدالا ةديدش ةريغص ةيح نوقبط

 ًادرأتناكابضعب دسج نم مومسلاتاوذ ضعا لك أ اذإو كلذ ناك ملو اذه مهفأ مو

 هحاللس قلأ دق هنأ ملع هنورت يق أ اذا ليالا و(لاق) يئافالاو براقعلا لثم لس نوكنام

 .هيضرعل هن رق ترطام لوا | كلذكو ربظيالذ باطل هنأرع نمس نا كلد 1 ررظنال وبف

 نيطارسلا نا نظن كالذاف نيطا رسلا لك أ ةيح لالا تغدل نإو فيو بلصمل سمشال

 نأ للف ايمشم كلكأ اداو ليالا ىنأ“ تعضو اذِإو لاق سائلا نم م 0

 . 3 اهارج تمفد تبر ه اذإ اهناف ةيدلاو سافنلا ةلع نم هب ىوادت * يش هسا

 اهارح ابعم تامجو رحشلاف تدعص تتح اذإو اهتييغاهدالوأ لعتفاخ نإو أامدب

 عابسلاو لاقهنم *ئيربفةرذعلا لك أ دوبفلا قناخ هل لاَ يذلا ءادلا هارعاذإ دبغلاو لاق

 هدارأ اذاف هسفن قف عمط ,ذ هنم ابضعل رف اعرو اهنع بغت د ,مهلاو دووفلا ةحئار يعشن

 قأيىت 90 هناتسأب قلعت دقامهمت اذا هأف حتش حاسْلاو ل 1 اق هلك أف دب هلا هيلع ينو عبس ل

 تاك ًااذأ اهافةافحاسلا امأو لاق حاس :ال ةحارو هل اماعط نوكي كلذ لك أف اط
 تاك أ مث اهنم تاك اذ تداع امبرف أ ارا رز كلذ تلمف دقو انج ارتدي تلك 1

 لتاقاذاهباف سر عنا اماو لاق تكله كلذ نم ترثك أ اذافا ةريثك ارا ص نتعصلا ن

 لخدب ال صربأ م اس نأ (6 ةيحال ةفلاغ باذسلا ةحئار نال بالا لك ابادد ةيحلا

 لاق 3 00 تاك أ دود ايفاوحأ ىف ناك اذا بالكااو لاق نارفعز هيف أت

 لاق ةاشل بئذلا لعش هك ارح # لب ١ هتاف مخلل ب فذلا ةليحت ريطال لاتحب سمعنا نأ نظنو

 0و * اهيلع ينخمال ذفانقلا نأ متزو معطلا يف يف ةكرتشملا تايحلا لئاقتنو
 ظذ22111000 ]1 ت17

3 0 
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 نأ مزي نأ الادشأ ليالاب اهمونسو نكسي ام رثك" اف سنشلا يف ةخراملادكللت نم

 دق نمم اللا ضم ىف ىل معذو دق رانا رحيفو نسأل درب ىف سانلافاوجأ ٠١
 ذولا ::1 نأو ضيدالو دلت ساسدلا الاَش ةيح نااهنم ثرإيىف وهوبتكلائىور

 ةرطم رطب شوالاف 1 هاهنا نا متزن باىعالاو ىنفاهعمو الإ طق ارك عضال

 متزف نييئاطلا ءاسؤرلا ضعل ينم ثيدحلا اذه عم ىعافأ أمضعل ليحتسف ةيفيص

 ا يف ىه اذاف اهءلقف اهلا ضيف كرم : ىه اذاذ | لمأتف ة ةيخض 6 نباع هنأ 50 ْ

 نا قطاملابحاص ميزو ثيدحلا بيع نم هللا ىلا ترب ىتح باىعالا نع هتدحام ٠

 ناويملا ميج نم ابلكرب ذأ تايملا نأ متزو بشعلاو محلا لكان تايطاو ةكررا |

 اهسشا ا طيضن الو لق ءاملا بش ليلق ةمبم عم 0 ناو ءأملا برش ةلق عم ظ

 تركس دقو اهودجو كلذك اهوناصأ اذاو هب تديطصا اعرو باذسلا عر ت.شاذأ

 لوأ يف اهدولج خاست تايملا نأ متزو بشملا و خارفلا و ضيا ماتت تايملاو لاق

 ةيحان نم ؛ئدتجا خاسلا نا مءزو فير اغا لوا قو اعضعا نم اهسورخ افي ا

 موب يناهدولج نم خاسأ ىهو ءايمع اهنا اهنناعي نم ضع نظي كلذلو لاق الوأ نيو

 ةميشملا نمنينملا خاسي ام جراخلا وه دلل لخاد ريصلو بنذلا ىلإ سأرلا نم ةليلو
 كلذكو ربدلاو لعجلا ل ثمفالغ هحانإل رئاط لكو دسملا ززهللا ناويملا عيمج كلذاو

 خاسلا و 01 ص اهدول> نك و ىثملا نع كلذ دنع فعضيف اضل خاسإ ناطرشلا ]1

 خاسو اهقامع اهخلف رفاوملا تاوذ امأو اهري_سف ريطلا امأ ناويملا ةماع بيصن ٠

 ريصتف خاسنت ةسود عورسالاو اهترو طاقسإ 00 خاسو اهنورق ءاقلا ليايالا

 رعش حامرطلا لاقو ةشارف ٠

 ددرتلا دارحلا اهلا .ترجو ه افسلا د 0- ها

 دقوملا بشد ال ا هلا قرو « تابقأو سيثكلاتايحباسناو

 نب ىم نع هم ات عزوةشارف امإو ةضوعل امإ ريصيف خلسمب صوممدلاو نامزلا فص 1
 ار صوممد خاس نم ينلا ةضوعبلا ناوةضوعب ريصيف خاسنب ثوغربلا نا كموب '

 نيحب ابكلهو اهخلس وه كلذو اهتلخ ريغتبو ةحنجأ امل ثدحم لقلاو وغرب تحلصتت



 - لخادلا كت لغد .: ملاهيف يش 53 0 :و عضوملا كلذ مجح ااه ارقد 4
 ناك ال كلدب هل لودو# اوناكمامناو ةدقك نا 'اند ضيشي ىىح مهي ال م ا أ>لا ناكف

 . اعرههجو نأ كالذو ررضلا ن ٠م كلذ ف ماجحلا ع امو جرفلا ن . 1 6 مرح اصل

 كلذو دهطا كلذ نم قليف هيلع تعجوتو هنان_سأ مداقم تاطع ارو ديراو ٌرامسا

 ع 5 مهما مث مدلا كلذل طلاخملا مسلا كلذ نمو مدلا راخم يضرم هيف ىلا لصت ناك ال

 ْ مث ىلل سي هعدبمل وبذدجاو ص ملاةوق عنم الن ال نطملاراصفن اطقلاب مج احلا بايذا اوشح كلذ

 51 م عوسلاا اوجاع اذاف عشا صضعل يي هن ' اوباصأ 0 هدم لعل مم م " ماجحلا

 ) شوقمحلافلأتو نينانالا ةرض نوكت ىتلا ءاوحالا دل تارارطلو فا تدي

 | لع نيسلجر عسلت برّملا كي - لق ةيوخيم 8 ليقو رانا عم و ل

 1 ترفل ؟ اهدجنو تت و برتعا ل هنأ م تع و تجي ارو رخ . اللا املتقو امهدحأ

 53 اهررض عماوب فات اهدجتو لا املا ءودس ِِف نأف انحف ةدد>او ةعاس ف نيلحر

 ” ابك ادحاو دو دسملا عص أوم ردق ىللعو اب ردق لعو ةيذغألا ردق

 ٍ 318 هيف نوكي نأ ريغ ن 2 لخدم هدب لخد ر 1 لل مو هديحف ندم الأ

 .هدمحيف عضولا كد جب 00 أهدمحف 9 ةرأ احلا ةلاخ لاَ هحلاعل 1 دجنو همدويحف

 ْ دنع جالملا كلذ دواغي هد ا 1 * هتفاونأم فالخ وكشي ءالؤه نم دحاو لك دج و

 . ردقلاو سنجلاب امسفنأ ىف م ومسلا تفلتخا ال هيوج سام (لاق) هدمح الف ى شلال

 نإ لومي ناكو هفالتخا بسح ىلع هّنفا 1 ىذلا: نلتخأ ءاقلام تالت و نام[ ىو
 / أ نم ناونعإ سبل اهرحج نه جر نيح نوكتام ريث برقعلا يف لئاسقلا لوق
 | ام لوأ قى نواعإ اما مونكلو ةدشلا نم مبيصن اهل نوكي نأ ن : ديال ناك اذإو

 انسافنأو انياذغو انملاع ريغ يف امكم لوط دما فيصلا لابقتسادنع اهرحج نم جرم

 مننا مالا نهجرخدقو ناسنالا تبرض اذا نوكنام رش اهنا متزت ةماعلاو انشياعمو
 ىلأ لوف اذه دثأ فيصلا ىف اهمس راص كلذلو ندبلا ةنوخسو ىراجلا ةعسو ماسملا
 ' و ارش ناك نخسأ ندباا ناكو رحأ ناكارلك ءاوملا نا ىورب ناك هناك قاحسبا
 تي اذاف 00 : بي سمشلا تَعاَط اذاو 1 ليللا أمعسل نعد لوخ رمل د 5
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 براسقملل فئاللا 'ىملا عنصي 5 ترف ةانانا كتكرض اذاف تويصلا ىلا نحن
 |ماف هدسج تاليش ل ناالا مئانلا الو هيلع ى *ذملا الو تيملابرضنال ب رئعلاو
 لك الإ تايملا نم قداصتالو امملاستو سفانملا ممىوأت اه '! لاو هر غت كلذدنع
 براقع ىماسلا جا مساحإلا نب رصل راد يف ناك لاق ىلا قاحسا ونأ ثدحو لاس دون ظ

 ا ا هتبرضف رادلا لهأ ضل ىلع م طنيض بدن كاف تل ١
 هب ضرعي رصن لاقف :

 ل ةعلا أه دودخحلا ماقأ 5 ماكس ما اذا تينرادوإلا
 برت اهبراقع ترافق # . مهيد نع سانلا لدغ اذا

 براقعلا هذه نإ لاقف براقعلا كلت نأش هلاوكحو ءاوح اهم سانلا لخداف لاق 3
 ندوسا نع اورةخلانهاهاو رفحا لاقف رادلا يف عضو“ ىلا رظأ و طاسدوسأ نم
 لاقو(لاق) اهولتمف ةريثكب رامعر كذلا لوح اوأرو ناتيصخ ركذللو يتنأو ركذ 1
 ىح ةزش قل (.ينا دحاو لكل ل يكو رعشلاب ترحت اها نيب ساعي للا ١
 لضفلا لاّتف كبحاص بلغت 1

 هرجاتلا برقملابارحر هال © انقو- ىف برقعلا رجن دق
 ةواادلا نمىشخل برقعو *« ”البقم قئيإ ودلتع للك

 هرباض الو دبأ يذ ريف * هتسا ىف 3 مدك ودع لق 2 0 ا
 هرخآ الو ايندال ناب.« .تنقيتساو برقملا تفاضدق 31

 هرضاحا# لعنلا تناكو « الادعبر ةعلا تداع نأ:
 ذلا ءالؤه نهو ترابشملاى ابوك ىدوم ىبأ لاو برةءردب نب ةئراحم 2

 ١ رع نا اوورو ةيوارلا حيممفلا بيطخلا يث اللا برقملاي أ نا برقهلاب نون نونتكي 0

 رضأ ب رقعانأىضلا لاقوتبرض نم ىلاسال اف ل امل لاف لسوهيلع نا لص ينلا ئ
 ةحرئاناعرو هلتمتف رواسدنجم 3 مركم 0 ةدارحلاهعسلت لجرلا ناكو مفأ الو
 ناك نا امس الو هئادعإةفاخم هفنا ر.غوهو الا دحأ هنم وندبال قنا نفمئاعرو
 اورغش اذا اوناكوةرارج نم تناك اهزخو ىتلا ةزخولا نا مهي لوغووملا نم لأ

 (عبإ ب ناويح ٠ لل .



 ١ هير اتا فلا
 (ليرَما وا جهانملا فو قيرطلا ىلع تقوطن اذا وا ايات 7/2 نر أر هسأو
 هيكل ترماذا هايشلا ميطافاك شرخ ألا ناجل ىلا ةرباعارعطقل

 صلختلا الا ةمه اهل نكي ملو ابسفن |بتم*ناكاباجرا نيب تمقو اذا ةيحلا نافت ماذا

 31 هرإو ابلجرأ 'يلعو نم جن مل اهيدبأ ةرطو نم تحن ناف 'يطولاب ابلجمت الثا أمسقتل
 0 اهرخا ىلا اهنات ينلا نم ملست مل ةدحاو نم تءاس

  كلذنمو «ركنملاو اشم نع اهلجعت# مادهالا وذ لاقو « اهساسعىف تالا ضرعن «

  ةيخرتسم كالذ ىف ىعو لبيللا نم ةعاس اب بمايف رو:للا دب ىف من برقتلا نا

 : مقالا ثناب امئرو هيف موءسلا عيت ال ىذلا قالا نم رينائسلاو هيرضن ال ةيدختسم

 | او ساتان كاذ جي ادكأ او ه-ثبنن الف هشارف ىلعو لجرلا س أر دنع

 0 سعاشلا لاق
 الأ ١ رار عمتسم بملا ناكم 6“ هنم ضانضنلا ةيملا تيب

 ' عن الا 8 ىسعنعءوهناسا كرحبىذلات احلا نم ضانمضنلاو بيبحلا ىحلا لاق

 هلثمو رفقلاب تيب هناو صناقلا فصن اعإو هك رحب هنأسا ججرخأف ص انضنلا ام همرلا

 ١ مجنلا ىبا لوق
 اهلا ىلع ىرجت ىحرلاىرج * اهحلاو غل اورغلاا م يح

 ةرجو وبا لوش كلذ يفو ناكملا لاورغلا

 برجلاك نهم رذاع هير رمال هنراح تيس

 دأ بصأ ايلف يمرادلا مرا لو م شامنمن ىحن 0 رذاعو ضوىعبلا درت هاير هلوتو

 2537 اهمقتعا دق مراد هل لاقف اماتقي ىحب بأوف هبوتسم ىفأ امهم ىار ىحن

 1 لافف ليللا لوا ن“ ىتعيكص ىهو ابلتش

 3 .-. مراد ررحم اليل انب فيطي * 1 نأ ىبرب ذوعا
 "7 لح ادوّعم ناك نإو « .لساحيمص ومع ال ضسركلا نم

 لي لج فال ىف تناب امير اهمأف تارارجلا الا (تايلا نودكلذ ىف برامعلاو ١

 ملا ربأس اماف هيشا ىمفالأب ىف هيكل الفابمو ةماع هص.ّق ىف نوكتو اهرسأب

 وي“ 5 ٠26
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 ىحن فيك هللا ةحر رانآ ىلا رظناف )لجو زع هللا ةلاق دقو الهاج لهاجتلا لقاعلاو '
 ٠ كل سعأ 6 رظناف ( ريدق ءئش لك ىلع وهو .ىتوملا ين كلذ نا اهتوم دس شالا 3

 ةوقب ؟انيت ام اوذخ) ىلاعت لاق ةوقب كلذ ذخو اناغلح قااقتماما رظناو ١

 )ة كيلو ديالو ربعلاو لعلا ن م تارا يفامىلا لوقلا انبعجر 2( (هيفام اوركذاو 35

 رباط اني رعامو مسسو هياع هللا يلص-هللا لوسر انكرت دا ىراقثلا رذ وبأ لاق كالذاو ٠

 ديطلا شاشخ رذ وبا صخخإو رذ ىنأ نغ حصص لولا اذهو مع هنأش نماندنعوالا ٠

 اقراط هلوف قيق نم كانيرأ دقو جدلا هبابيف لخدب امالو اهرارجاو اهئاثب نم
 ىعاشلا لاق دف بابلا اذه متستملا رن ىلا كرظن تحج نا كالو

 نايرتام مويلا ىلع اريششا #* دحاو "يأرفيأرلان سيلوليخ ٠
 ءاهرولاة مالا نم ىتح ايش هنم تملعت دفوالا دح تاق مان الا لال شه

 فالتخا رثكي ىتلا ميال ن نم يعو ادج تاهإلا تافلت# تاسيحلاو هروالا دبلاو

 منم برحلا ىفو ا يفو مثعلاو رذصلا يفو مسلاو ررضلا ىف اهلا
 بلاطيو دمحب هناف دوسالا اماو ةص هوذا دق.سانلا نوكي, نا الا يذؤي الامابنف ٠

 سلف ىفالا اناوهقب :لك هيف ل :َه نامز هلو هتلئاطا كرد - عاتلا يف ناكيو ٠

 صضاظو لمرا جدو نكس اذا ليالا 5 عم فيرصلا يف ررظن اهنكلو اهدنع كلذ

 ضرالاب ا, دب قلت ميحد :اك نحطلدو رب دتسا ىت> قيرطا ةمرات أت ضرالا 3 ١

 أاهماك هشينتف# : ادوا ناسنا اهاطن الث ةضرتع» تايبسلا اهبكردب الغل ع صخشنو .

 قيرطلا يف اهضارتعاب هشمل تضر دق يهو امل ضرتءي ناب الا شين ال نا ذيرت
 دلي وخ نب لّمعم لاق 0 فصوتو دصرت ىتلا تايلا نم ىهوهيلع اهمواتتو ٠

 1نلاةهل يال سؤر 0 يتضانب يدشطوتالا لست 0 ١)
 رخآ ل اَقَو كد ريغَو ادا نم»ان سع ىهذ ةنلييت |هدصارم ىف مرعلا يعالافاب د دن

 دصاق تايبلا ىلعا ىف رذسا 8# دذدصارو شن نم توطالو 0

و بناوت عاج_ثااو نامز لك يفو لاحلك ف لتقت يفالاو .
 مب اعرو هسذ 2 مو

 دحاو ردص ىف ىورو ا



 2 ع ص 52-0 1 2 ٠

 ١ مقاوم 0 سقلأل تنكذل ه ماعإ 760 الالى تك

 ظ ا 000-55 نم ةعلخ كفاننقم عدوأ ىدلاو هرب لد , ف.راضصلاو هلل 2-4

 3 ”ةهيحاسل نستلي نم“ رظا هدف رظلاف تاتكلا ادهيف تراظا ْناف هوركملا ادم ترّضرعل

 ظ رع فأر اذاو همك اريخ ىاراذا نم بهيقمو ثنمتلا تهذم بهذي الو جراخما

 " هلوق يف هل ضرعتو هلثج ذخأ نإ بابا ضرعت دق هنأ كلذ لمف نم رعيلو هعاذأ
 لاثم ىلع هيف رظنءلف ةمالظلاب هنم ذخالاو هد .وهعلا ليهس نم الا كلذ سيل نا ةيشكو

 .لجوزع هللا ناف ميلعتلاو رابتعالاو ريكفتلاو رظنلا نوكي فيك فرعو هب هللا بّدأأم

 .(هيفام اوركذاو ةوق مانيت !ام اوذخ روطلا مقؤف انعفرو مكائيم ءانذخا ذاو) لوق

 وعدل نإ هن رخاوة_شارفلايف ةيوخعالاو ةنآآلا ركذن ترص اذا نوكت "نأ شف

 . كتقرعم كدنع امهفرعم ةلهكلو كدنع اهردق رغضل ةيوجمالا كات رغصتو ةنآلا كالت

 1 ' كلذنم .كحلا كالت نم كلربظي يذلا دنع نك نكلو كءسح دنع خماس ا رغلو

 . عع .اليضشو ةظعوم ول نم 00 هل اند و) لجوزع هللا لاق م ريبدتلا

 :ئ . لبجلا انقتنذاو) ل !اع' هللا لاقمت ( ا مدن ا 1 كيم وكرم اوةوش امد )لم ( ين

 لاق دقو (هيفاماور كذا و ةوقب مك اننن | ام ري . مقاو هنأ او :ظو ةلظ هنأك مقوف

 . نم تجرخ اذاو فاعلا ىف تعقو باقلا نم « تجرخ اذا ةءاكلا سيق دبع نب ساع

 ال عمن 7 نآ هللاب كذعأو هل الا لوقأ نأ هللاب ىسشن ذيءا انأو ناذالا زواجي مل ناسالا

  ممو كيلا نورظن مارت انيس ال ىددملا ىلإ مهعدت نإو ) لجوزع هللا لاق دقو هل.

 ناو [هرذقا.ال وهو تلا ةءكح ىلا رظند نمو مهم نوكت نآس رذحاف (نورسدسال

 7 لثملا نم تبثتلاو كلتلانم ففوتلاب نكلو ناذآلا عارتنساو نيملا حتتفب اه 2
 - هللا لاق دقو اهنع ضردي نم اهاربالو ةرهاظلا ةجملاو نيقيلا نم هنيكمتو هظيفحتو
 : هللا دنعباودلا رشنا )لاقو(نوء.سيال مهو انعمس اولاقنيذلاك اونوكن الو )لجوزع

 ً كلذ مريع امل نولقميال م اوناكو اركب امد اوناك ولو (نولّم_هيال نيذلا 3 حلا

  مركيلاكو را 1 فيك ىمعأ هقلخ ن نمو لة ل فيكاهوتمم هتلخ نم ريعي م6

 أ 0 3 و يبعأ يناعتملا ريصبلا يمس هنيكلو عابسلا بفاعي مو با ءاوذبا
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 لا لص ميعار | ماقم رثأ 0 ينعو ران لا تلم فوت لاما
 قفل قانا مادقأ راث ان «هاوسام وعو كلذب هدارفإ ىف يه اعإ ةجحلاو لسو لا !

 ع 3و ناوابق رةنال ل ملسو هيلع هللا يلص ميهاربأ نأ

 الول هنإ لوقأ هب موقأ الام لاحتاو فلكتلاو رذحلا نم هللاب ذوعنو ةجحلا, كلذ تلت

 ماوعلا ت تكلل ل وا ملا ميج نم ماوعلا تكلم نيملكتلا نكي
 ةلزتعملا نم ا مهاراو مارا م بام الولو لقأ م. ناف لحنلا ميتا :

 ةسنلااهف تربط ًباوبأ ملل رصتخاو ارومأ م قتفو البس ممل جونا دق هنإ لوقأ ىئاف ١

 ىلإ مث ةفرعم ىلا 0 ىلإ ادب نوداتح سانلا نأ معزا انأو ةمننلا أم .ميانو :

 قّوف هسفن : ىلعميال نأ هرمأ فاصنالا ل بحاص هب ئدش نأ ىنيطام لي فاضلإ |

 ظفحتلاب الا منال هناح ناف نيش ن ءرم ظفع ناو امناكم نود اي أهمح :

 رثك أامو قفوملا لاو للقلا ىلا قباننلا ةسجترخالاو فلالاةم امتد |
 نبا تدب لوقلا ىف ىبانطأو مالكلا يتلاطإو باتتكلا اذه ىلعبابلا تفوىف ضرعام :

 لود ثيح ةءره

 راثك إو يع م حلي ىتح ه هنولح موقلار 3 تدخلا ظ

 ةسغ دنع ىسفن ن م نغأ نا اب ذوعأ انأو رسب 5 ا" لثملا ىف لوقو . ٍ

 ءاسنلا ةنتف نرطف ف ملقلاو ناسالا ةنتف نأ رلعأ ىناف يئالكل ءايلعلا حماصتو يمصخ 1

 هيف ةدارالا غول نم منغ تالاح يب :م باد كلا اذه فداص دقو لاملا ىلع صرملاو ٠

 ول ىلا ةعنارلاو باتكلا لوط ةئلاثلاو ناوعالا ةلف ةماثلاو ةديدشلا ةلعلا كلذ لوأ

 صه وملاو نضل تتك ع نم نا دعا تورتات 33 عو هلوط ىفًاباتك تناكت ٠

 اغارف عرسأو أمايأ رصقأو لبسأ ناكل ساختلاو ٌرارئلاو َةلخادملاو ديلوتلاَو ةرئملاول :

 نارقلا نم ىلا جارختساو لاثمالا عبتتو راعشالا ظفااتىلا هيف عرفأالا تنك ىنال

 ناف لاك شالا نيبام د- ءامو بتكلايف رومالا هده قرش عم ةياورلا نم ججملاو

 نمو يلين عيطق ” نط و ضل ءوس نمو ظفل بارطضا ن «اللخ هيف تدجو .

 الع تادتا يتلا يلاح كدنع تروص نا د- ءل رك الف هعضو« ريغيف ىثلا عوقو
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 لئلا ةغلاتلا لو ىطننو عم ل دع ةسيلا نأ فو كل ت اقام ىلعالا ا

 هاون وهو هبرض ىذلا
 هرصانتملا ةرم نم انرذءيف * انحارس ىح ىل 9 0

 هرئأب الحلا ناديبع لطم 8 .اننوس ميقل دق ل 0

 هراع دبال سفنلاو ةرثع الا » 0

 هرئاسسانلا يف لاثمالا تكفناامو * ابفيلح نمامتصلاتاذ تيقلاك

 ا ينيشنت الو قو لقملل كوعدأ هل تلاقف

 هرهاظ وايفخ عزا اهيدت تناكف « ايضارت ىتح هللا اَيقناوف

 هرئاح ريكا نع سف هبت راحو # لفل هلا لقعلا يفوت "ملف

 هرئاو لتقيو لماذ حبصيف *« هلمش للا ع ىلا ركش

 هرذاح لتملل سفنلاو التقيل * اببارغ دى ساف ىلع لطف

 هرظان ض.غت ال نيع هللو * هاف ةءرض هللا اهاقو املف

 ©! ردنا ئزعت تح لقملا لع 6 انبي, هللا لمحت ىلاعت لاستف

 'هرحاف كليف اراتخ كار +  ىنإ لمفأ هللا تري تلاقف
 هرئافىمأر قوف ساف ةيرضو * . اهجاوم .لازب ال ربت كللانأ

 نم اههريغو ديز نب ىدعو تاصلا ىنأ نب ةيمأ سهل« تايملا يف ةفئانلا بهذ
 ناسيك نب. نرلا دبع قدشناو ءارغشلا

 انفايسو اهحلط ادّيضن ناكو' ه .اهردخص كلذ موب ًاببطرناكف
 3| © يق قنأك لايسلاو حاصلا ر اديشالا نأو ةئيل تناك روخصلا نأ ي رت اك عزف
 ةحيحص ىف اها رثعا اغإ كوشلا نأ رابخالا ب باصأو نب رسفملان ذم ميزو اهيلع و

 كلذ انندح لوق لماقم ناكو هللا نبا 5 نأ هيف ىراصنلا ثمعز ىذلا مويلا

 امدق ناو ةئءل ت تناك روخصلا نأ هنع نالماحلاو هتاور لي ناكو:ىقاوتسلا ليغع وأ

 نأ الا نامزلا كلاذ ىف سانلا مادقأ ريثاتك ةرخصلا كلت ىفار ١ مالسلا هياع ميعاربا

 هرخآ ىل يزوأ انلام ىلغ « ان هللا لمح 'ىلاعت لاقف يورو )١(
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 | راصق ضب تايح !منمو نارزمخ قبط انك ربظتفوزمرلا قله دمج طعن لشَدو

 ٠ بهذ راوس وأ لاخاخ قوط اهمأك ريدتسلو سانلا قرط ىلع اهفارطأ نيد مهي
 | كلذ لكو سانلا: نم تنوحلا نم نيظناالو تابسلا نم |بسنفن ِلظ قئلتالو ةسنا 0
 مد تب رش نيح ضرالا تبقوعو لاق | 2 ةليحلا كاتب مداطصتو مرثت .

 55 احم |١ [ أف فقرخو ىف هلأ أهم ريصضو كود || ابق اهف تدنأ لاتصح رمشعلا مدآ نبا :

 مههج لعجو نيصاعلاو سلب الا رار رآ اماعجو عابسلاو ماوحلا اف قاخو امام رثك أ |

 ؤطوت ابلعجو ةمايقلا 9 ىلا 0 بدلت يشو رألا ىالا اترك يبرتال اباعجو اف !

 نا 7 لعل (برشن 2 " مماعلا د ايامحو مداوتلاو فالاظالاو رفاو او فافخالاب 1

 | ئطر باطلا نأ ويك لاق 131216 بلو دع ه الو.هذْلو ن٠ ددجأ مد م

 5 يبحاص معزو مدلل ضرالا نم [ذنل كل دغأان ل قمل 3 يبال هنع ىلاعأ 1

 اونحتمي نأ اودارأ اذاو ةصاخ لبالا ءامد نم ار يسب الا مدلا برشتال ضرالا نأ ٠

 قمز ذ ةعطق أم مك ترادتسا نفد راق 4م ضراللا ىلع اورطق هءادر ئنم م لسعلا ةدوج

 ةثوشغ هيف ناك َناذ ىهذلا لاخلا يذانلا وف هطعت لو ضرالا نم دخت 0 1
 .محللا ىلع ايودش لاو ابطال ا أو أمفام ىلع ة رظفلا ت 2

 : ط١ ضع هَل و هلع ه داسغف اوهحر د مهماف ل |! : ىف هوو ةرعو هوئثذ نضال |

 7 خاب اللو اعيش 3 هيطعل ال ورق : ه ؟ىث ما م اًر>الا راس نيبو هن نسيل عابطلا ى هد هلال

 منأ 1و ند , راعسإلا هذهو اكل هديهو اأن وذدم ناك اذا بهذلا كلذك و: هلم

 قطو فرعل نم دق ؟ 0 1 ةيا ةريط رد 0_0 3 6 6 7

 لحولا نرامك لتيم 00 0 نمز حوأ ر ردك 7 5

 لاق امنإ هنإ ةاروتلا يف بوتكم لاق هنأ سك نع ما ًاريشك نأ نظأانأو.

 امو ناواس تيكن نم هنونراوتي ىذلاو ءاس الا ل ىنعبامإ وهو بتكلاى دهب ديا

 ىذرباطملا َن رك ةفص ىق هنع دوور نذلاو ءامستا بتنك نم موتك ىف أ

 ' 8-1 ناك اث رابخالا عضيرال خييشلا ناكو هيلع اوقدص اوناك ناف كلذ ةايشأو



 2 يلا لف حورلا هخفنب ان هل بأ أحساف أانوص مدا هاعد

 المح هعلص ٠ نم ةعنص هجوزو 0 مه ره روعلا سودرفلا هو حج

 الكأ وأ م4 * لاس يظ رحش نم * ةدحاو ريغ نع و هه م

 المجوا قالا ْيِف ةقان يرث اك #« تقلخ ذاءاشقرلا ةيملا تناكف

 الغدا هل دخت ١ ءاوح 1 5 6-5 الك “رف ىتلل افي

 الزغ نكي ملابوث نيتاقرو نه « امبسوبا اريذا طاخ اهالك
 | اجل اج لامي و ىلإلا لوط: م« هتفيلخ توغأ ذا هللا ابطالف

 دل قو اع هلع برتلاو * تر امرهدلا ىف !مئطل ىلع ىثمت

 اللملاو باصوالاو عوملا ادجوأو 1 اهبناي> ٍِق اناوبأ ايقاف

 اللع اتمالحأ هاءكحل يفشل ان هؤرَه ليجتالاو كاملا 0

 ا 8 اانوأ ةيربلا قوق م« انلمجل الل“ ةحاح ابر

 ١ تبقوع كلذ دنع ءاوح لإ ةاروتلا ىف بو: ب لارا ا ) اوورف)

 9 5 1 نإو لاصخ رشعل بقوع هبر ىدعو ءا ع عاطا مل مدا نإو لاصخ

 ايم ١> تقوع ىلا ءاوح لاصخ 10 لاط عم هنا مابا اهيف لدخد

 .. هوركملانم ءاسفلاو مولا بيصإلو سأرلا عانق مئعزنلت قلطلات ضاضنقالا عمجو
 عاجل لي نوكد 5 نوماع نوماوقلا مث لاجرلا نأو ةيارخو لا يف رصقلاو

 . هلمج امو هل وط ن٠ صقمتتلا ىذلاف ملسو هيلع هلل لص(مدا 1 لفسالا يه

 | ضرالا يناكسلو توما مقوتيو 38 دكنو عابسلاو ماوملا نم فاخم هللا

  ةبساابو سيلبا ند اطوحتلا 1 .دلا لما ب نم ىرعلابو

 و اهحانج صن تبقوع اهماف ( ةيحلا 3 ةأصم || م. نه هيلع عاش امو فرطلا

 كاذلوام .اسنأ قشلو ةيح نم دال ٍج> اهدلج ا - ىلع يثماو اباجرأ

 'سانلا :ةوادع نم اهاع 0 انكر تضرخ | لكفلا رم تيناع الك

 "بذكلازمايل بسناب ىذألبو مدلاو محللا نه نوما“ لوأ امل هلمجيو ساثلا ةفاخمو
 مارس

 | لاى لعزل يف ىواعن اف بذكلا امأو ةيح نم « ملظأ ملوتف م املأ اماف لظلاو



(0*) 

 هبتقم رعلا بولطل « ربتمم معلا اذه نإ

 هسفننمتوصلاوهفرعع # هفقطن حورال لكيم

 هسوق ىلع علضلا لدعي * اف بيبللا الا ظعن 5

 ةسرتكا قل >3 هب شاعب سورخم بر

 ةسرغ نمهايشالات رفا 200 صهدلا كاذدكو

 ةيمألاق ةبطرةراجملاو كلذ ناَكو قطني *يث لك 3 ذإ كلذ ناك لوم ترلاثت ا

 باظر مف مالسلا مص ذاو *# مهيق مك 52 مدا

 بارغلا كلندلا ةنامأ نانو .ه- ءرش لك قطن مق هلآ
 بابتال كلابملا ىلع لدن # عبس دعل ةناجخلا تلشرار

 تابمأأ ءاملآ اي - ةفامو+ه انعضرالا]ف ىو ل
 بابكلا نيطلاو طانلا املع * فطَش تضك رامدع, تءاؤ ٠

 ناسا دع 5 اوط امل © .اوناص .تايآلا اود
 بالسلا هل سيلف لتش نإو * ابني ةبروت تلاها“ ا ْ

 بارثلا كيلا ةمدانم نع ربخ مث قطني ناك دق 'ىث لك ّتأو ةراجملاةوطر 1
 سيلبإ نآشو هيلا ركذ مئاناق ام ىلع لدب 0 حون ىلع ةماملا طارتشاو .

 لاقفاماشو

 باست ابلسرأ ىنلا يذو « هندل اهبرت ىفالا ىذك
 باتتس حبصأ ىلا الو « اهننمأب ةيربلا بر الف

 ةيلهاجلا بارعأ تافارخ نم اذهو ابرد ناكو ًاباسعأ ناك ةيما نإ تلت لف ١

 .ناكوذيز نن ىدمل كدشنأ- قاف باتكلا لهأ نع كلذ ذخأب ل ةيمأ نأ تحتزو |
 نب ىدع لاق ىهدلا كلذ لهأ ةأاهد نم'ناكو نس بحاصو اناجرتو انايد اينارصت .

 تناك ةملا ناو ةيْللا ف لخد تيكو ءآوعأ بف هن راو مدا ناش ركذب ديزل

 لاف هيلو 1 تعءواط نيح امل ةيوقع هللا ابخسف لج ةروام لا ظ

 الجَرلا روص نأ اهرخلا ”ناكو *« ةقيلخ مالا ةتسا ىضق

 ( عب  ناويح -54)
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 5 ايقودسل 7 هللا تانك نم تيكب فيك هل ليقف خوملا ىب 21 قد رسام اك
 .اذإ اهناذآ يهب اودلاو لافطالاو نايبصلا نوموند تاوصالابو اجشلا يناكب ا امنإ لاق

 ' يف ديزتو ًاطاشن ةادرو يذاغا امرا ١ىف اذح اذإ | ماذا رصن لب لاك ىراكملا ىنغ

 .ش 28 رضب مهنا كلذ وهل اموذخت ىتلا مرئاظح ىف كم لا نودايصلا اهب مج زاجتم
 8-5 وصالا كلت ىلا ةيخصمراصنالا ةصخاش كمسلا سانجا لقتف نوطمطعلو مر

 دكسالل ساسسطلاب برضلو |“ 0 ساسطلاب برضيو ةريظألا ىف لخدن

 . ءانتلاو ريفصلاب داصت ليايالا قطنملا بجاص لاقو تاورصالا كانت اهعورتف تابقادقو
 2 ه نونأيو كلذ الك اسنق تروملا قدا نم كلذ عمت تمادام ماننال ىو
 ليس [1ينلا لم اف نينذالاةمئاق تناك ْنإو الع اونو ناذالا هلع يسفر اهفلخ

 ن نأ قطنلا ب بحاص معزو روذبلا نع ريطلا هب رفتتو ءاملا باودلا هب تست ريغصلاو

 اب 2 1 .اهطعس تمر ءاملا العأ ىف كيسلا ةحابس قفاو اذإ ديدشلا دعراا

 كي هيجولا وبأ لاقو تقولا دعب امايا اهيلع لطمتيف ديدشلا دعرلا ممسيف لجالا
 آ001 نارخت ال اهنال لاق كلذ فيكو هلليقف اهنحأ الو .اسرلا ةباحسلا 2
 رت لذرك الذ كلا نأ الا ايلا كلذ يفو امبط ًاثرغ 0 انفك ءام

 | الا نع ىرسك لأس ديتس نب .رفمج لاقو المع ةأككلا ىف دغرأل نا ىلا سهذث ينل
 ا لاّقف لاق رطلانود دعرلابالو دعرلا نود رطملاب نوكن الق لبع

 د ؛ ال ىرسك نأ رفعج مع دقو حلقلا ىلع رفسعج ند ٠ ناكو لوبطلاب اوبزضأو
 0 توصلل ىذلا ناورملا سانجأ ميج نم ةدحاو ةيحلاف رادقملا اذه

 ءىش لك هيلا جرخ ددزب.ىتح هونج ًامفار دماكنو هدي قفصو ءاوحلا اند اذاف
 0 نمتجرخ ةيملا نأ هل م |ء ال نم كلشي الف رحجلا

 ىلا 4 1 "يش عرسأ ةماملاو راعلا ىف عاطم مزتمملا نالو ةعرعلل اهظدت اهجرخأ رماعلا
 فيولا نب لس اخا ناكو ىمالا ناهلس لوق اهل لكيه ندبلا نأ فو قيدصتلا
 هنا .هلاو يالا راش يبحم نم ناك يمحالا اذه ناملس نأب نوكششي ال اوناكو ىراصنالا

 1 لوب يذلا وهو نيدلا كلذ هنع لبقف مالغ وهو هيلا فلتخ ناك
 ماب

 ملعنو

٠ 

٠ 
٠ 
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 ش
 ش
َ 

ْ 

٠ 
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 ..املالسفاو تلاساط تكلا ىلإ 6 "قول ًاكردإ دن الس
 « ىرتولذ اغيلب امفناةرعشاو ٠ لاقمث تيبلا رع. تيضرا واهعادب تففك يرث (كلاقف

 يذعالا لاقو

 امايحو اوم ازعمل ينإ * ةليبق نم و سا 0 با

 احل ىس اهلا امون تعش امراذا اهديرت كيدي ىنفالا س .انالف

 هراجو فس مش ىلانأاف * هراظفقأ ىف ةيحلا هب وعدد منا لاق

 اذا هنأ سانلا يرن قارلا ءاوإلاو هافسو افس لاقت نيبرتلا نيب سايلا بارتلا امسلاو

 تك م ةيحرحح ناك ناف هريغ 'ىد رحح ماوخ# 5 هيلع ني ! 00

 ءاصيبفأ نوكي نأ فا 3 نم تدنتمأف مزعو قز اذا مالو | هيف يها هيلع ١

 اذا اهدعا , حلف ال 5 رقع ” نأ نم 00 م ًاطخاف اهذخأبل اعار اذاو عمدت ال ْش

 راس نه ةيح ما . يذأ يهأ هيلع نحن الذ را بارت نم مدل 0 ؛ىربتسي كلذدنع وبف

 ضل ىل معزو رح >+لا راجولاو تيبلا * هراطقاىف ةيملا هيوعدب * لاق كلذلف ةأيحلا

 قعاذالو قاعا "يش سيلو ةفورعم يفالا 2 ناو اكسو ان تاحلا نأ نال :

 هيلع تك ' ل رحجلا ةئيط ن٠ مشاذإ هن إف بار 5 نيط نم ةحتار ادخا عرس الو 1

 ريغو 0 نارفعزلا يلا اذ يلعهارلاو ينادسلا نيطلا اذبم كلذ ربتعا لاقو 3

 2 او كلذ لقا ةزدغَوا يور بنج يلا عضو تم: هاف تدلقلا نم كلذ :

 ذخأ# كلذلف 3 رب اهتكاما.فرمت هنأ تاي جارختسال مرود, لخد اذا سانلا

 2 لوق :و اهمشي مئاياوزلاو تيباا فقس يف هم نءطي من اهسأر بعشيو ةبصق ٠

 تو.لارمأو) موقع ىفو موقللا يف عتطبلار بام لعتايح اهنف ىلب ةرم لوشو تايح"'
 اهنمو ةقعاصلا توصك ل اتش ام هنم نأ كلذ نة( حم هولا ىف هس 3

 هسا لجرلا ىراعر يتحو صقرت ىتح قاقثف رورسسلا هيلع طرغب ىت> سوفتلا رمدلام '

 ليزي ام كلذ نمو دمكي ام كلذ نهو ةيرطملا يناغالا هذه لثم كلذو قلاع نم

 دلو ةتحلملاتآارقلاو ةيجشلا تاوضالا هذه ومنك هبحاصىلع ىس قد
 دقو مهمالك يناعم نومي ال كلذ نه ريثك يف مهنال ىتاعملا لبق نه كلذ مهيرتعإ

 وي م دو



 اح ! 600
 0 نيفوتلا نانو كلذ ف و نيماكتللا لب وام ربحي سو هب نوقدصإو كلذ

 هاذا اعالو اهاع م اسفالاو ة هع زعلل ناك اما يئارلل ىلا أاهرحج ن 000 ةحلا جارخا

 نبذل مداملا نا يف رو قر تلصلا ىإ نب ةيمأ ناكو عنتغ 1و تباحأ كلذ

 3 ّ لوس كلذ يفو امو ن ني درابطا حازم 0

 | مقا هللا تاكا [ه رمح نم 03 اهحر أ ءاشقرلا ر للا 00

 م اهشم ىف ادب ةلالا  تناذ' د تيعمساوا ن نانالا اهمساياعداذإ

 2 أهرحح ىف اه ناك دق # مس ل هرج اهفاخ نم

 ميشلاو لوقلاىف فاتن قاخلاو #« ةعد اوريغ فكو ديدح بان

 0 مكاو هلأ ؛؟هيدتمل كان - ين خش ننَحلأ ذا نيعد اذا

 )00 مدع اهنا يف ملطت ءاجرع « اهبذع ناك بر ةفاغالول
 0 00 يف سلف * دس رون تقاذف هتلب دقو

 5 0 الو ىنرق اءع» سيلو « د فيك م | 20 فدكف

 00 + ال هللاب تفاحتسا ا ماؤل لوق

 .دملاو هللاب ممساذا عبضلاو بضلا لثم ةيحلا اما نورخا لاقو بانلاو ةا ركذ

 1 | كاردب قفصو هءوص عفر رجلا ن م اند اذإ ءاوأاو رظن جرختوصلاو

 9 1 8 ريثك لاق عبضلاو تبضلا جرن مك ةملا جرخم يتح كلذ

 7 ال ادن ءاد توناحلا ذا ىتأ * اغِصلا نم يلا قارطم ءادوسو

 ةيدصل و ءاكمالا تدبلا دنع ممالص ناك امو ىلاعن هللا لاق قيفصتلا هيديصتلا و

 نبل ءاوملاناكف ديلاب ديلا قيفصنت ةيدصتلاو ريفصلاو خفتلا نيب توص ءاكملاف

 وص كلذ نا الا ضرعيو ماكتب ك كلذ ىف وهو اهجرخةيقرلاب هنا رضح ن ممثوبو ةيحال

 54 دن عزا نمررظي ىذلاو كلذ ناكل ةفارخوا رعشت دب هيوص مفر ول وهو ميفر

 لأ 0 شحولا نمكلذ ريغو بضلا هركش م توملا رك امفإو ءاوس ةيحلا
  اهليعو ام تقتدصىت> لوقلا نم ه# . ابعمس تيضراو اهنلعادب تفنك

 اهل ثلا ينعون نأ د تاءحدقو * ير ولف اذيلب اثن امرعشاو

: 1 4 0 3 / 



 ديدن ا 75
 دي اي يودي“
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 اوعسلا نيذلا ءالعلاف ىذغ هتفرععو اشذ هيلع يذلا هل ىهاظلا دوجوملا حى امنا ىذلا ٠

 نيذلا م منو انث ايف تامثلا اوناك ربخ موع اوربخأ اذا اوراص ىح برعلا مع ف 5

 اوزوم امو ازحر ءدا اروثنم امدح أ“ كو هولمح ايل ا اولد

 ملكت نا هنلكلو بارعالا ةلأسع هيلغ ربظتس أ ربخم ءالؤه ضعل ىف 22 قو 7

 هتالدلم هفقوأ مخ ةودق كلذ لمجأم با ىعاللا ضع همالك ىف تركناف 7 :

 ةشيلاولوالا فاللخ د هبسشأ امواذبف ركفتلا لبق ينملا نحللا هلع نمؤيال نم 1 ِ

 درعا لل ينال هنمشل ل ءاق را 3 8 هيعدب عل 0 5 ور ىلع ن 0 3

7 8 

 0 جورخ نيب نوكي 7 ينبأ هاما ا ىلع مالا ناك ناف رضا امل

 ةيحلا سفن يف لمءإأ ًاءيش سبيلك ثضنلاو اقرلاو مازمعلا تناك اذا قرف اهريغو مهلا

 ءاوس هيف محالاو عيمسسلاف كلذ ناك اذاو ةيحلا جرم ىذلا ىف لمعي *يث : وه امئاو ا

 ليلحتلاو ديةعتلا يفو ةدقعلا لحو ةرمثنلا فو ضيغبتلاو يبحتلا يف ن 2 وسي كلذكو |

 ىراربلاو تابارألا أبو شحوتب ىتح ةمعزعلا بحاص بيجنال نجلا نا نو«زيو 5
 ىرتشملاىعاربو ركذلا نابللاب رخبتسو حارقلا ءاملابل فيو نملاب هبشيو سانلاب سنأب الو 3
 الكيه حلمي هند نوك< نأ دل كلذو نما هتناجا مزعو شحونو فطل وقد ذأ 1

 3 وه ناف هيف نوكلاو هت-ساالم هركبال نأ و انطزاتم 3 و هلوخد ذل تحال 1

 اهل شحوت يم هنأ نظن اهمال هئلتق امبرو هتابخ هتيهأ كلذا ذخأ 1و مكازعلاب اهاع 1

 امل الك اشم مزعملا نوكي ىتح طقف كلذ, بيجتال وهو غرف دقف قطننو يمتحاو '

 جر ىذلا وه اهجرخم يذلا نافع رخآ جرخت اإ تايملا نا نومحزف عابطلا ف

 لاقو ديوعتلا نم فرع أ ىيرشلا هم لاو اء مزع اذا سانلا اد نم ارموعسا

 ئاوعلا ضعبب هوذوءف لاق هوقراف كيقرت-إ كدحأ مءاج دق لوقي ةديبعابأ تعمس ٠
 قح ًانالف قون نالق لازام لومي لخرلاك هيلع لومتو اذه نم قتشم رخآلا هجولاو ٠

 نونموي اوناكو تايملا قر يف مالسالاو ةيلعاملايف ءارعشلا تلاق دقو تاخر و نال

 5 د يك
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 ار ةطا نم رثكأ تايحلا ف ااتك ىبشاحلا دمي ن داود: دنع تيار دقو ابلثم

 يممصالاو رجالا فاخ ناساىلعاودلو داو فصنو دلج راد امنم حصن ام دالجا

 - هيوشحج ناسا ىلع اوداو دقاو ءامدقلا ةنسلا ىلع م ديلوتب كنظ اف ةريثك زاجرا

 ' بابلا اذه ىماورذت * يث نم اورذَق ولف طق هيوشحج اهلاق اما راعش | قالحلا ىف

 يذالا ىف و ىذلا ر غلا

 2 ريبك ريغ بطلملاو 8 نم #* شن ر< م أ ىلتش داك دق

 ريعش قبقد نمحطفا صرقلاك 0 ةضارو نيزع همزاهل تهلخ

 رير ضينن نه تحاط ءارمس « ٠ اهنأك حاقولل انيع ربديو

 روط ام لحم 1 كامام د هفو- لع اهاام ناك

 روراعل تصضحصضم زوحت اقدش »ع هت ر هتسا اذا هيقدش ناآكو

 درب ل اهنا مزن نا الا نيءلا ةقاق ابنا لوالا ذو انيع ريدم اهنا - ىرت 6 مز دة

 ' ةعيمس ابلعح انإ ثوكي نازومي دقو ةرسايتملاو ةنمايتملاو ةبيرهلاو ةديعبلا

 ؟ نأ .اومعز نيذلا ناف عمسللا ةدوجال مثلا ةدوجو ثارتكالا ةرثكو سحلا ةفدل

 لبق اهفرعت تناك ىتلا ل رتيع نيدو دلأ ةمج نم كردي انما اونعز ءايَض ةناننلا

 ةيلا ةفص يف ىعاشلا لاق دقو ةعيمس تنكر خلا

 اما ديلا يقال ليسلا دوت «» ةفكاعءالظلاو توصلاىلا ىو

 لاق نا دس اذه

 اعبشلاو يرلا هنم لاث امو اديص « سالك ىنم ىنتنت امو ىنإ

 اعزن هسأر يف ىرت يسملا ل ثم . »  همدقم فرحج باب ىلإ ى وهأ
 ..امطق املي ىرجي مسلا ص لمع '* ةكئاش باينالاو“دبرأ نوللا
 0 ءاعوا رجح نم م 9 3 مدا ءازسج نم عامأم ها

 ءارعشلالل ءالؤرف عمس آ ابنأ معزو ثيبحلا ةباذب اهغصوو الصع ًاباينأ اهلل اولعج لمة

 اسالك سيو ال ك”لذىف اليخد ناك ذإ ًاطملا هلع نمؤدال دلوما نإ تاق لاف

 ان

> 
 ا

 +. ماو



 موضعا لاقف ردثألا ىعار دلع يقارلا ةيقر

 يىعادلا توص سل ال ءامص *« يعافالا نم نينرت تاذو

 رخآ لاقو ىف ضانضن لك لن[ نومن |

 اًشرلاك ةمح ىذ شخراة # افراا بيج ال شاح نمو

 اسنلا ىراعقدشلا ترهمت ١ « ابساا ليوط ميسم مصأ

 : ل لاقو ةأقرلا د تيجنال شح نموهلوقنممأ هلع نا هل زاؤ 0 مصأ هنا | هع زو

 تاديدح لصع نع رش 0 تبيح ال ىجعأ مصأ 'ظ

 ىهفالا فصيىمارلا لاق ينخ عاعش ليللاب اهو بورضضم رامسم اهتأكةدارملا .

 عفس |نيعلا ماق لص سار ىلا * اردابت اماذا هيعارذ ىندبو

 محصلاب جورخلا نم :رملا أبفصو 0 نوكي نا زوحبشف ىمذالا مياس هةدص هذدهو

 سعاشلا لاق قارطالا لوطو تابسلا ناكل ىمعلاب اهفصو [5

 ارملاى راع قدشلا ت 2 ب تفاوسلا ليوط ميج مص

 3 رخا لاقو .

 تاحدلاب رومط 3 د ىعضلادوقرقدشلاترهم

 تانخإو قارطإ ل نه * 0 0 ةراو

 ترا-ةلا ىف بقلو خفنا * هل اروطو حبصلا هتش

 هلوق يمذأ فصو أ لزو و

 تادبدح لصع نع رش #4 أقرلا كيج الأ م مصأ 0

 ُلاَعَف هناينأ 2 0 5 نب ىعضلا دوقر قدشلا تارهم * :

 تا وخلو نيخامص ىلا * | 1 وةيدسر 5 نع نمدق .ج 1

2 © 
 رس و ناو لوطو تأ مسلاب أيفصو مت 3 قادها تقويم باس بالا لصعا هله :

 عيمجم ةيلهاج ةأرما اهتنصو دقو ٍظمت تناكو كلذب تمه اذا ةكرملا ةفخو ةطشنلا

 عاف :الا هفرص نما احا ىدبا ىف سيو سر رعْشلاو ع تداز |من أ الا تامملاهذه



 كار انو

00) 

 يلكلا ةمامث لاقو
 اماوت تاذخ مئاضر دودخ ه .< ىلذحلا ن كح 6

 هريغو ١ ريرجملاف تايملا نم يلذحلاو

 دعابتم اهس ىلذه فحازم #« ني

 .. 2 تراص 'يث :ىأ ىلاو تناك تيك ةكماربلا لاح رك ذو نيثثدحلا ضعن لاقو

 مرالاو ىو اب عاجشلا تلك“ مهصا رعل يرلا ىلا ت رظناذاو

 ثيعبلا لاقو

 0 . امرأ .ةفايضال نتيب تءاخ ه ةفيض ىهو همأ هتام يتف
 0 دا اان تايح براس: * ابقورمعناك تاعرج عفادم

 8 لاو فخأو 1و وحلا ةيللا يفكر الآ يي كيم رس و حاتم بوب , الو

 2 0 ١ ههشف تالا شت 0 ساعو كلذلو 1 بجنأو

 7 همف ةاوب تاالذاعلا هركف قاود> * هلضف يدوأ لاملا دافأ ام اذا

 3 - هقدارنعطقت ( لذه يبس » هناكص هيلع الابرنم ررجن
 7 نيج

 589 # دل 1 0 رافظالا لصلتدقو #4 سعاشلا لاق دلإاو خاسلا : ىسلاو

 03 نهارك دئسو قلخلا عب م "ليسا ن م مه كاذكو عمسلال 0 ه يفالاو ماعنلا لا

 رالف لوا ةلمج هيف 7 ىذلا عضوملا ىلا قابلا رخّؤاو فر عضولا اله ف

 ربحت ب نأ بيرغال هب> نم غلب اهدحاةريبك اهاوعدو سانلا نم نيب رمذل انيلثبا دقو

 قرطاابةمٌكثو بيرذلاب هناكساو روزلابئارثلا رارق هبلقو نيباذكلاديلوتل افدههممس

 نم يو عنتمملا يف نكمملاو نامدسلا قف ك ثغلا لخدب وهف لاخر عيتمللا لع نشل

 00 مهضعل ناوهو رخ لإ فليس مفدلا ل أك هنع عسفد ١ مث باس ىدأ

 ربة ن م ردقتلا فاخ قا ةعوسلا 0

 7 3 سصعاشلا لوق م ص يعافالا نا لع ليلدلا

0 تقرا عسسل دي مصأ 053 تامحلا ن . 0 كتضلا
00 

00 
ِ 

 ع اولا 2 ابعانتما ىلا او.هذو تانحلا تاثيبخ نم اسانحا مهصلاب اورك ْْذ دقو



 ١/أه (

 تناكو ًافيظن امجرذ ناكاذا ةأرما نأ نومزيو نفملاو نخللا ينايو ماحرالا بيلا
 داكي ال لاجرلا نامسو ارقاع تداع نوسلاب ىف تط رفأ ناف ابامح لق ةنملا ةيوق ةرطعم ٠

 ةلمخنلا ثتدوق اذا لخنلاو مثنلاو رعبلاو لب الا ثانإ نم رفاعلا كالذكو كلذ مهرتسي ٠

 نهولا لادا قش لحن الرفاع تراص اهراج نمو ةنأش تناكو

 ضيبن دق مث ركذام فالخ ىلع بضلا ىف نإ اولاةف سان كلذ ىف نءط دفو الع ٠ ظ
 يراحصلا تش فتال هدلو لكاي ىلا نأ الواو ١لسحنوءبس اف ةضيب نيعبس ىتالا١ ]

 اذهو ميسنلاب تغلبت تمره اذاو رارعلا دالب فو ةدك يف الا رحال بضلاو ًبابط ٠

 كلذن وكي تلد .كم دق مل ليق ن نذعلاو نخالا نم ابعبط ضعل ىلع هن , لدشسي املك ٠

 هيلا يتب فورعم 0 تايحال سيلو طقف انياح را يف الا اهتافص ميج ىفكلذك ٠

 لكءاوتلاو ةبحلاةاقالم نم نور يذلا الا كلذ يف سانلا دنع سيلونايع هيلعفشوب طا
 اوني نأ امأف لوتفم لاخاخ وأ لوتننم نارزيخ جوز امبن أك يتح .هبحابم لع اهيل

 اذاني مانجتاو انام تايلك ناب دن ركلاو الف هيف لخدب جرف وأ لدي وشم للا

 ةفخو بايسنالا ةدوج دنع هنورت دبو ىثنالا نود رث ذلا نوديرب اماف ميأاولاق

 29 مهف يثنالا نور كذلا ةدا راو ليلا ةفصىفءا سا

 ال ثالا ا مف ةويه ةدا رج ه مزاخىلأ نإ ن رش لاق نودبرب ام

 امذ. ىلجنإ نيتااحزيب نوكت يثالا نالرك ذلا ةرفصلاب ف وصوملا ناوءارتس توكل ١

 سعاشاا لاق نوكت م ىه ابضيب ةفذتزو تارت نوكلدا امإو ةلدثم ىم #

 بيسي ءاش ثيح مبأ ليللا فو * ىرت الو مامللا ىف ىملس بهذي .
 رخآ لو اهراث ١ ت تف ىعو |هفحا ص نم عضأ و نيس لمرلاو قابثكلا ىف تباسا اذاو

 طايسلا راثا حبصلا لبق“ ه ايف تالا سات نك ١

 2 |ىعالانءا دشنأو ءاظملا رانا ٠ لوفرعل كلذكو

 مصختو طخت نادلو بعالم « اماكءاظملا بانذأب رضابب ١ ٠

 تايح فص وهو رخآلا لاق لاقو

 امانثمو ىدارف نررخ همه عدا اذحارص ناك 3

 00 م)



)0 

 اهيلع هئارجو امل هبلطو هنم بربت ىبفالاو هيف تبانلا هكوش عم هدلج ىلا لصتم

 لضأو لرو ن* لضأو هيح نم لضا ألو امأو هنع اهةعضو هنم ا بسد لع

 0 افإو عضولا ف ميال رك ذلاو اتب اهحسفال ذزعال اهناف اف ةحلا أماف بض نم

 أيس ىثنالا ريصتمأ "مما ساقلاو بسكلا ىلع ىوقتو اهخارف جرام ردقب اهضيب

 0 اهل اعط راصفماقأ امإ نسما نيب هيف نك اسلا نابةقناو تاخد اردجت دجو ىتف

 دقو رأبن آلا ليل نم كلذ ناك هعاس هيف تس امال تببلا راصف بره

 نرالارذكا ليطتسم ضب وه اذإف اهيفات فرمت أل اهترسكو ةايملا نفس تبأز
 1 جرخا ديدص الوطقاحبق رأ رف هل_خاد اذاف مملو ش ءم هطعل ىفو دما

 هيلا ةريثك ابا نو#«زيو ردقاو هنم جمسأ ابضس يف ىدلاو الإ دساف حرج

 |مفوج يف !دضنم نوكي اهضيب ناو كلذ تود اهضيب ىف ةمال_ ىلا نأو ادج
 ددعو ماحرالاو نطيلا ةليوط هو د_حاو طيخ ىلعو د_حاو راررع ىلع الوط

 اا يشل تنك اذن ةدغ ىف داز ام شمن كلذ ناكو ربشلا مايا ددع ابعالضا

 وحن ةدحاو لك راغص براقع نيعبس نه رثكا هيف تدجوف رصع تنك ذا برقع

 نماضيب رثك 1 بضلاو جاجدلا ( رذلاريثكلا قاللاو) ينكورسلا ركب وبأ هررحةزرا

 راغص براقع براقعلا فاوحا نم 0 اصونخ نب رشع عضل ةريزمللاو ةحاجحدلا

 اذإ اهدالوا نال اهدالوا ف افتح ناك تامح اذا براقعلا ةماعو ادد ددعلا ةريثك

 جرختف سقثلا كلذ نم ةدالولا نوكتو ابهتثت ىتح تابمالا نوطل تاكا |بةلخ ىوتسا

 ةضيب نا مز ول ناسنال .نال كل.سلا ءرذ هلك كلذ نه رثك او ةتيم تارمالاو

 هتئح ةقدلو لهام . كلذ ناكل ةمضم فال ةردع زوالا صعل نم ةدحاو

 ةدالو ناوأ ف ةروكذلا نأ ركالاو دا داسفلا اينما نارمأ | (ممرتعلا نكلو هرعصو

 ةإا 6 كلذ كعلا قفارش | ١ع 3 هتءبلاو هتمقتلا "ىلا ترحز الكف ام انذأ عيل / ثانالا

 نم نوكت اما دالوالا ىف ة ركلا نأ نوحبراو امم ابشن لكأ نأ| بط اعإ

 تاسيموراا ماحرأ نأ ىلا اويهذف اماقو ةناملا ة را رد لععو نُللاو نفملا

 امم مويلا ىف رام درابلا ءاملاب جيورالا لسغ نال ةبوطرو نمل رثك أ تاينارصنلاو



 (ةه)

 1 هولا تاوذ نمو تايملا نم باينالاب تاوذ مومسو ًاميرذ الكأ اهلكأت

 1 ىح ابلتش يضرتال كلذإف اكيشو اكاله كلذ دنع كام يهو ريزانملا

 نآ الا ذفنتلاو كرمهاشلاو و ريناتسلاو لاعوالاو ىوارالاو ليابالاو نايقعلا تايلا

 ٠ بأجتلا مئادليلدفنق هزجارلا لاق ليالاب ربظي امنإو يعافالا ىلا دصقتبام رثك ا دنقلا ٠

 ذفقلاب سيبدلاو لخادملاو ماقلا هبشي كلذكو ىبمتفلا دمت وبأ وه زجارلا اذهو

 بييطلا نب ةدبغ لاق يعافالل هلايتحالو راهلا نود ليالاب هجوركخ

 عنقنالا ماما وهو احصنتم ٠ متي ذفانتلا يقلب ذل وق

 عدخالا قورعلا ثعلب مابرح # ع ثعبيأ هبرافع ىخرب

 عشمشم ءانالا يفءاع لسع #« ةهداؤف ليلغ ني ناَرِح

 مشنب ةوادسعلاب لباوقلا نيب « ميهيص بشب امو اونم اال

 صاع ين! ؛ نونجم ىلا م كل رخاآلا تنل ادي

 ا:كمتف اءلاخ ايلق فدامصف' * 0 اهاوه ىنانأ

 بيطلا نبا ةدبعلاق مث « ةنيل تناكام مئابطلا لتقت * ةنيطلا دوأ نا لوق هيلا مضيو

 ْ ةميقلاو دنقلا امف ركذ ىتلا تايسالا ةلص ىف

 اوعرصت نا مبسؤر عادص شب * كنالخ ممور نبذلا نا

 عزمت ةييقلاب دقانق اوعذج مهلع مالظلا سمد اذا موق

 ىدوالا لاقو ظفحم ام وهو راعشالا ررغ نم رعشلا اذهو ٠

 م سائلا دنع ما اذا بخ # هجرادم قمل نقلا ذفنَمَك

 هنوديصت الرو الو اذفنق اولتمتال اهوحتتفا نيحب بربلا ل ناتسسحس لآ 0

 نم يجافالا نواوملاو قايرتلا ةعنص باحصسأ لتجي امرك أو ىلفأ دالب اهنآل

 رارق | ب مش ناكأمل اهذفانق ةرّمك الولو رحتمو هل ةرحو ممل بدك اذو ناتسجس ٍ

 لعوا 01 ىلع ضيف نا هنأ كلذو ىففالا نم ضبق عموم ىأ ىلامال د_ةنفلاو :

 بذ_ج اهنذ ىلع زا ايلتس ل ةوحبولا ليسا للك أم يهذ |مانق

 هنم'ىث ىلع ضبقتل اهاف تحتف ىتف هندب راس هحنمو عمجو رادتساف هيلع ضب ام



 شون 2 ا 0000

 للا 5
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 "ا 2(:

 ” ذوعاو ىدرتلا نم كب ذوعاو مدملا نم كب ذوعا ينا مبالا لوقب ناك عبسلا ءالؤه
 دئعناطيشلا ىط رذع نا كب ذوع اومدخلاو قرحلا نم كب ذوعاو قرفلاو ملا نم كب

 ' ةيللو ًاقيدأ توما نأ كن ذوغاو اردن كليبس ىف تومأ نأ كب ذوعاو تؤلا

 كيذوعأ ينإ موللا لوقي ناك لسو هناع هللا لص هللال وسر ناءاطء ىنثدح لاق ورمج نإ

 لجرلاو أ ريفص رفصت ترص ةيحال لاو لاق مدهلا نمكبذوعاو دوسالا دسالا نم

 ىف ريطللو ماحلل ة رافصلا دذتلو ميلعتلل ريطلا ضعمو باودلابو ريفنتلل ريطلاب رفصل

 الجر اوجبم نادمه يشعا لاق عرازملا

 21 اهوأت' ”ناينلا ,مطق هداصح مول وب عرزال اج اذاو

 طظاذغ ىدنع نهر وانالتأن هلا شعباذا مهم «زو هوادوس ناسالا ة هقومشم ةيللاو

 ظ يمبو نيرب|ب ضللنأب لابو نيئاسا هل نأ ا 1م ف هنأ نظاو

 سعاشلا لاق كرط بضلا ربإ

 ” لهاثو ماثآلا ف فاس لك ىلع ه« ةليضف اناكناكرط هل 0

 ناساك بضلا ربا نا متزف بضلا ربا نع ىبريفلا ةيح وأ لكس ا فاخ وأ لاق

 ةحلا فقع هللا نا )ل

 لاصخ رسثما اهناسل ىلع اءبعدخو ءاوحو مدآ ماك ىتح امموح يف سلبا ت كاغدإ نيَح

 براضلايرتا اهمال جر : فرك لتفلل رض اذا ةنملا ىرت كلزلف اولاقناسالا قشاهتم

 ماكتن هدنع تناك ةيلل الا كلذ لَه مل ريسفتلا اذه بحاصو محرتسأ اهنأك هللا ةيوقع

 لاتحم الو َةّلَللا ةهجب نم الا لاتح ال سيلبا ناك نإو ابمالك مدا ركنال كلذ الولو

 نظرا لامي م .تاحلا نم ةايمو ةاوم ل لاّمو لاق هب_شثمالو هوم ريغ ءىشل

 هي زب ريشفتلا بادكأ شسعلو ناحل عرفلاو دحاو لصالا ةيملا

 : لثلا ف مك وق ريسفت يف يىعمصالا لاقو رافلا نم ة دلاقأو بايضلانم ةينضو ةيبضم

 كاذولاق نجرخم الف نثرملا توصتءمس اذا هنبال لاق ضلا نا شرحا نملجأ

 لاق ةيح هلأ نظ اذا جرخيال بضلا ردج دنع ديلا كير شرملا نا نومزي مهنأ

 ابلسراف شرحلا نم لجأ اذه ىنباي لاق شرملا اذه ةنآاي لاقفرفحلا توص هنبا ممسو

 - رزاشطلاو ةوادع ريزانللا نيبو تاسيملا نيب (تاييحلا لك أيام ءامسأ ) الثم

0 



 2( 0+ بلل“ مقح نش

 ناهربلاوةبيجملاةب الا نم اهف امىلع هنو اهرما نم لوهواهراطخا نم معو سوفننلا

 نم اورحسو موقلا هب لوه ام ابعالتبا ينو ةيحاصملا بلف يف ةرهاظلا ةحااورينلا

 لوسر ىلا نوءرفأب ىسدوم لاقو ١ لجو نع هلل لاق كفالا نم هنا واحو سانلا نيءا

 ليئارسا ينب عمل راف (ىلا)قحلا الا هللا ىلع لوفا الذأ ىلع قيدح نيملاعلا بو نم

 نابع يه اذاف هاصع قلأف نيقداصلا نم تنك نا اه تأف ةد اب تئج تنككنإ لآ
 مهنال انابعث اصعلا لوح امثا هلا تلف ناف ( مهيصعو مهلابحا وقلأذ )هلوق ىلا (نيبم

 ةيحاصعلا هللا ىلق كلذلف تايح اهناك سانلا نيعا يف اهولوذ ىصعو لابحم اًؤاج

 َْق اناذ مهصعو مطابح اولءح سانلا نيعا أور>س نيد اوناك وأو ةضراعملا ذل لع

 ةيملاندب ىفةصاخلكلذ نكي رف ارمت وا ابئذ ىموم ىصعهللا لعجلا رومتو .سانلا نيعا

 ىاصع. يه لاف ىلوماي كنيمج كالت امو) ىلاعت هللا لوق منلق ام لطاب ىلع ليلدلا اناف

 اذاف اهاّتلاف ىموماي اهلا لاق ىرخا بر آم ابف ىلو ىهنغ لعام شهاو اهيلع اكونأ ٠
 قلاو )هلوةىلا(اراث تسن ١ ىنا هلهال سوم لاق ذا)لجو زع هللا لاقو( ىعسن ةيح ىه

 كنا فخت الو لقا ىسوماي.بقسي لو اريدم لو ناجاهتاك زا اظأ 0
 تدخلا نئل هللا لاقؤ)ئصعالو لاح كانهسنلو اناجاضملا تلف( 0000

 تنك ناد. تأف لاق نيبمء وشب كتثج ولوا لاق( نينوجسملا نم كنامج اليريغ الإ
 تالاح ىف ناك ةيح اصعلا ىلّتف نيبم. نابع ىه اذأف ءاصع ىّيلأف نيقداصلا نم

 هيأ ناهتاعد ىف لاق سو هلع هللا لص هنأ درو دقو ةرحلا ردق ِق داز ام [ده ناي

 نوكت ناوانيدإت ومب ناهّلاب ذاعتسم راسو هيلع هللا ىلص هنا كلذ ليوأتو انيدل هللا هتيع

 لص ينلا لاقو ةوادع مدشأ ن“ لب هللأ ءادعأ نعم وهو ايلا ودملا اذه لكأب هتليم ١

 مولعملا يف ناك هناك ىبن هلتق وا ايبن لتق نم همايقلا موب اباذع سانلا دنشا ملس وهْيلع هللا ١

 قفنا يذلا كلذ ىلع لددو قاخلا رارش ىف الإ كلذ قفتبالو ادحا لتَش ال ىنلا نأ

 يبا نب ةيواعمو طيعم ىنا نب ةيقعو تراحخلا ني رضنلاو هدس فل ئ ىلا لتق ند |
 3 ىقيص ىندح لاق دزه يملا نب هللا دبع نع ثدحو أريض ئمانلا ا ةريغلا 7

 نم ذوعتب سو هيلعهللا لصهللا ل وسر ناك لوب يراصنالا ريشن ابا عمس هنا بوبا ىف
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 رادعملا ا نم يك أ 4 نم“ تقرخ هن رك هند هن رف هيلع 2 رم ىلعا ناكو

 نينتلا سما نومفادتي عاقمبلا لهأ لزب لو رظنملا ف فاتخا كلذلو كلذ دمب هوداعاف

 نينتلا لك ذ ىرجيف الجر نورشع هيفو ساحم ىف نوب كبا بجعلا نمو

 ادهو 0 هننأعإ نم 5 بارق ع وملاو نايعلا ن وعدد تديثتلا باىصاو موضعا هر 4

 امل لاقب ىتلا ةيحلا نا معزت ابيت الوق ةلصالا يف لوقت بارمعالاو ديدش فالتخا

 نأ سرفلا ميزو ةعينش قف داحاو ةريثك لروأجت عمق رتحا الا ءىثل رمت ال ةلصالا

 ةه> لك نم ملتبنف أسان تيقلاعرو سوؤر ةعبس 4 ناو نم منعا ىتاه دجالا

 دق هنأ قطاملا بحاص ميز دقو زاحملاوا ةعابلا 0 هوهو اناسنا سأرو من

 ةهج ىانذ هل تاقفّقح كلذنأ زف كلذ نع أيا سعا تنل اغا امل ةمح تررظ

 ىلا يعست اهنكلو يعست الف ىمسلا اماف لاف ضعتو لك أت اما نمو يعسن نيسارلا
 اماو منب ىدفتتو مفي يشمتت امنافلك ألا اماو لممرلا ىلعنايبصلا لمَن 6 ىلقتلاباهتجاح

 ىفديزب ام ابلك ثيداحالا هذهو ةيربلا بذك ١ هب اذاف امه اهيسأرب ضعت اهناف ضعلا
 للا انساالا قنا رغ سما لثم ترينتلا ناك لثمو اهزضا ليوم قو اهنف :تعزاا
 أهم سبعرلا ىف داز ارو تع هتنأر أنا مهضعل لوقف اا يف ىرجب ةركذ

 :٠ ناطرسلاو ةلا هللا قاخام مظعا نم نا نيندحلا عج لوق اهرظنمل ةلاهسالاو

 ةيحاو دج ل سانلا ناو رثسنلا نم ارمت لوطا ةيملا نا بارمعالا لوقتو ك.سلاو
 مهلوق اهنم رومأل كلذو امل ضرعي ىذلا ىمالاب تومت امئاو ابنا فتح تنام طق

 نم ءاوح ىلاو مدا ١" ىلا سوسو امنا سيلبا نأو خسم نم اهف ناو نيطايش اهف نإ

 هال ناك هان قاحسا نا لضفلاىل مز وابفوح اعارذ رثع ةعسناءماكلوظنأو ّ

 امئاوذورةتاوذ اهنمو رعش تاوذ اهنمو "" نماهفكلذو سعزلاو درا تايملا نمو

 ينيمرالان إف دولجلا اماو طف اهماسجا ريدا اماف فالغو رق ماع لك يف امل انت
 كلذ عم لاق ةرم ربش لك ىف خاسابو هدلج نم رشقاب لجر متدنع ناكمهنأ مز

 ىف اهرادقا يف داز دق هنا يف كشأال يذلا امأو رثك ١ لاق وا بارج ءلم هيفدجوف

 لصالاب را ضاب (7) .لصالابضاباس )١(



 (ه١)

 بئذلاو ةيحلا روج برضو بالك نب رفعج يبا يودعلا ةبشن نب ريرج لاقؤ
 لاقف الغم كلا ىف

 بو رشم ريغ ءأم قرظ م.يهسأ د ىحدم أرفءح ويحا نيح ين 0 ْ

 بيضاهال مس نم ذواسالا وا ٠ قش اسمان يمذأ مماخا ولو

 بوفرسوا قاشس لفسإ كباب« اين نار اسك
 : ذلا عم ىعس 5 ىءاحلا .٠ ةللا كيح ابئذ مصاخا ولو

 0 او ف لك كلذك و اهم انذغتب كلذلو مطخ امل مقلاو وخعلا ةبساو ةطار لاق ٠

 وهف م 0 طخ اذ ناكو نييحللا لوطو و>شلا ةءس هل عمتجا اذاف دسالا مك

 هنكلو امضعل دشا ناك مطخ هيلا س ارا ناك ولو باكسلاو ٍئذلاو ريزتملاك هل دشثا

 ّى 1 اذا كل ذكو لفسالاو ىلعالا بكفي نيليطتسم نيةيقر نيمظع ىلع قبطنا دق 1

 اهمال هليح لكب همنمتو كلذ ىف لاتحو ابسأر ىولت اهتنيأر يصع وأ رجحب لجرلا

 0 يف نوكي ام رثك ١ امو لتتم وهو امه عضوملا كلذ فعضلإ س 0

 ةثيبك 'ىث وه امنا قدتسملا مضوملا كلذو مما ىتافالا ىف كلذو بابغا اهرودصاو

 كل 0 حتف' نا تش اذاف نوضغلا ىنثم» ءانسنالا مذ با رجلا ف ةئيبكو ةطيرخلا ش

 الولو دبا ةئالث ىلا جاتحي بارجلا ف حتف ناك ؛يناه نب ميهاربإ لاق كلذلو عساو مف ظ

 ديب نيعتسي ىتح امنتمم كلذ ناك دل ةئاثلا ديلا لدب مههاوفأ اول_هجدق نيلاجلا نا ٠

 دقاهرودصو اهقانعاؤ تايملا قول كلذك و ىناه نا نوحي يف دعي اماذهو ناسنإ

 ةيحلاو ماما خارف ملتنن ىهو لوطلا ف تطرفا اذا ايس الو ةقيقرنيعلا يف اهارتف اهارت

 نم 'هيف ل كلذو ضم ريغ نم ةميظعلا ةعضبلا ملم دسالاو دسالا نم هرمشاو مهنا

 عزف يف دازو اهمظع امم جرخملا ةعسو ةلو,سب ناقثاو اهو ةيجلا كلذكو هرشلا لمضف '

 تبأر ىنا كلذو ةيكاطنإ لهاو نيرحبلا لهاو ماشلا لها هبورب يذلا اهنم ساثلا
 مهل تاقف نيلةسالا نيثلثلا نم ةدج ربظأ ةيكاطنا دجسم ةرانم نم للعلا ثلثلا'

 الالب رم مفرت انتسلبلا "نال اولاق :ىرلقاوا فيلا لكلا يلا ده لاب 1

 ةرانملا اذه سأر ايذاحم ءاومملا يف ةئيدملا ىلع رف هكلهاالا ءوشب رعال ناكف اذه



 (ة٠)

 دعلا ينيقرت تح ةيح كللذ لبق ل_سراف لاق ل_ءفا ىناف لاق ادبأ ةي> أبعم ين رضن

 راشاف تئش نونا رتخاف لعفأ ىتاف لاق ةحىص كتبقر نا تدلع تقف ناف ىضعت نا

 كر ىلع تطبق نا هذه ناف هذه عد لاقف مسلا نود لكالل ضمن ام ةدعاو ىلا

 اف ةليضفل هنع اهاوزامتا هنأ نظو اهريغ ديرأ ال يتاذ لاق كمطقت ىتح كقرافت م

 هفنأ راتخاف هيلع امرأ ىد كج نم اعضوم رتخاف هذه الا تينأ ذأ امأ لاق

 هدب ىلع اهاوطو ءاوملا اهذخأت همهرذ هيلع درب وأ كلذ الا ىنأف هفوخو هدشانف

 1 اهياندحأ تبشنأأ الف هياع ابلسرأ مث هلصأ نم هغأ عطقتف ركن ابعدبال
 ىف عضوف ءاو ءا وحلا ذخأف هيلع ىثغ من ةرلإلا كان لهأ هيلع تمعمم هّح رد ةيلع خرص

 هوامخل هلمح اوعوطتف قاما نجأ هنأك قافأ ىت> هوك رتو تانحلا كلت اولتقو ندسلا

 نم ءايَسشأَو لاق تام نا 1 ف |بانرا ىقلاو ةرصملا ىلأ هوذرو ىراكلا عم

 مرات رمبج يد لع لظن لإ انوا اهدالوأ الو ا ايهنلاالو أهسفنل ذذعال تارشملا

 ةيللا نال ةيح نم « مظأ 'ىسمال لوق برعلاو احل تن ذإ هلكات وأ هنم هجرختف

 لوك 00 اوال راخأو هم لجأ نه هوم تدضصت تحب لكو أش » اهسفنل ذذتال

 كلذ لثم ىلا يه ا رح>+ وذ اهاملب ةدنش لكو ًاسرذ الكأ | لك أو تامملا ىلع

 ظن ولو ام”لرو نم ءرظأنولودب مهن .ا ميزو بضلا نم اير طا ابار دز وقل 1

 لرولا نئاربو ملظ ب فذلا ىعرت-سا نه نولوقلو بأذ نم رظأ نولو» و ةيح نم
 لب هسفنا رفح ال لرولاو ادكلا يف امنرحج ارفحن بابضلاو سبضلا نئارب نم يوتأ

 نم لك ا امناثلسا نال رحال تراص اعإا ملأ بامعالا زفة هدب نم بضلا جرخم

 ٍ لثملا برض يفو امفكي هناناعمو |هريغ رغحو 000 ىرال ىهفر اهلا 000

 طيقل نب يرش لوي ٍظ
 سعف يتفصنا ام سعقف ىلا » ةيح مماخأ ولن ]ا كري

 , سب رخ ال عمم بطاحاعس 0 مو يد ءادلا تام تاف اذا
 , سلطأ ليالاببئذلاو ىفنلا باذ 3 ناك ىلا ىدلظ ّ ل

 ىرضأو هل ثبخا ذئايح نوكيو هلخأ وهف لدللا ةماظدتشت نيح هنال سلطا هلعجو

 ةنحم



 (40 ظ
 نم ءوثله سلو رخسصلا عود ف نكسن اهنا يضافالا اماف شرإلا ناين 00.
 اهدحأ نيمهجو نم اهسانيل ليفلا نإو سانجالا هذهلام معطلا نع ربصلا نم نا 0

 تاو ةثام للا قا لا ةسولاَو ةئمع كاما زا شاع دقام امم ناف رعلا لوط نم

 ليفو لاق ربقلا ةيهاد لو, برح نب سنو» تعسو لاق ءاملا ع نكسيال, اهضعل ناك

 ربغ اعرو عضوأ | كلذ س تف نيع امإو ريدغ امإ ءام برش تنكس امرابنال كلذ

 ىزامرحلاا باذكلا لاقو هتمخ دقو انيح عمنلا ىف ءاملا كلذ

 ربعلا ءامصو نهدلا ةيهاد #*« .ربكلاىدخا تاز يلعلانبإاي

 اهظقأ نا لاق نافطغ نب هللا دبع ينب نع عابنز نب ناورص نب 5مل لأسو لاق

 لسبهأ نم لجر نشرن لاق رض نب ديس نعركذو كرضت ملاك 00 ١
 ءوقراق ىوطمت -ناف ةقزا ٠١ لاك لح ماَناف توملا ىلع ىنشاف لاملا ريثك ةيدابلا

 ىوادملاو ىقارلا لاق قافأ الف طالخالا ضعب ءايشأ هاقسو هاقرف اسهرد نيثالث نع

 يف امهرد نيئالث ىلام نم هيطعأ لاق اهرد نوثالثاولاق هّقح امو غودلملا لاق قح

 ىجن رطشلار كس نع انءاحصأ نضحل يثدحو ًايشاهوطمتال هان ضخخو اذ اا

 هفنأ ةمازخىفناك قرخ نع هتاأسو ترطشلا بعلب مهفذحأو نيصاقلا قمحأ ناكو
 حترطشلاب بسك لسيجلا ىلا جرخ هلأ رك دف فقرحلا اذه ناك ام هل تلتف

 هبحاصو دخمو قف مأ حجنبأ ىردن سيلو دحاو مرد الا هعم سيلو ةدلبلا مدقق

 ةيملاو هليلج ةايح ابيف ماظع نوج هندب نيبوءاوح ىلع دروف المأهدجيأ هدمتعا ىذلا

 لك اللالا نضعت الامكلو شملاب يضرت نإو ضعلاو شهنلا اهتباغ نكنهل ثضع اذا

 تايك ضعلاب رقنت الو اهل موس الو ادج اماظغ تايحلا تناكامبرو عالتبالاو

 ءابشأو رافلا لكأت تايحلا نم ثانللاو ثانملا امل لامي ةيح ةيدابلا فو لال
 امير لهاجلاو امس كلذ ءارو سبلو ةلوصال رارظاو خفنو ركنم ديعو املو رافلا

 مطخو عالتبالاو ضعلاو 420 ةدشو مسسلا ةيللا تعمج اميرو امم عزفلا ن هم تام ْ

 از وادام يح مظعأ هّموج نم جرخأ دقو ءاوألا ىلع ركس فقاوف ملا

 ال ةبقر ىتقراو مردلا اذه يمدخ ن ..كس هل لاَمْف قايرتلا ةدوحو ةيقرلا ذوشي : داو

 ؛ ( عب  ناويح 1/)
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 ٠ 2 + نع تلا عوزتو ءابولا فا شكلا تقويف اهامحواهابوو ب رقلا يل اهم ا

 - هنع تعزئاذاف ةيقب امم هلدب قو هتراش ؛ الوهنع عزتتال ءامخ ناف نضوالا يف مومن لكو

 5غمدبأو داسةلاهفوج ىف مم 952 طاخلا ىلإ دوعل ناوىلا ةءاربلا ةيسال , لعام دخ ادّيف

 ثدحلا باوصا دوأعت 2 ريغ نم 4ع سرع 06 دوأعل اهعال زاوهالا كرذك

 نيع نم نوتؤي امناو راثك الاو طللخا لق نهو مما لبق نمنوتؤي اوسيل مال

 . اهلع لمطملا اهزاتم ىف نعاطلا ابلبج ىف يعافالا زاوهالا قو. .تعج كلذكو ةدئبلا

 ىمذالا نم رش وه ءىث ملاعلا ىف ناكولو اهربانمو اهرباّقمو اتوب ىف تا رارجلاو

 خاب اهئارو ن.« اما هنيبلتو هحيقاتو هدياون نع زاوهالا ةبصت ترف امل ةرارجلاو

 اذاو معئطوت هو ممراطمأ هايم 2 منك لئاس» ابق راممأ اهفو ةظيلغ هايم 6

 كلت اهف ىتاا ةرخصلا لبق ل الإ كالذل اهلا ٠ تلاطو ا.هامه لاطو س.شلا تدلط

 5 مولع كلذ نه تابقأم تفدق هدحاو ةر+ تداعو : ةرا ردو أس تاالةما ذافتارارمحلا

 . هقذقام وأ خابلا ثدحتام موملع قتلا اذاف ادساف اراخم راهنالا كاتو خابسلا ثدحتدقو
 ىنادحو ءاوحلا كلذ هيلع لءتشل 2 لك ديدش ءاوهلا داسأو ءاوملا 0 لبجلا كلذ

 نعنا لباوكلا نع زاوهالا لها نم هخيذ نع روصنم نا دم نا سارع نب ميهاربإ

 ضرعءنو هب نادحتو كلذ نفرد امو ةعاسلا كات يف هندجيف دولوملا ىلفطلا نابق اعر

 فيطاطألاخارفنويععزتول اعزانناف فرطاادإلا خارذا ضرب ىذلا لث تايملا خارفل

 نه هل دءال ام عدةضلاو قرلاو ةاذحاسلا نا ميزو ةري_صل تداعل تانملا حارفو

 7 نم ةجارُ يهو ماعلا بسةلكتو ضر اب 00 ,ءءانه ديالو نسال

 - اهانومزوابر < اذهو ايرب ادهناكناو بضلا نيو و اهب ىتا تسلل كالذو ءاسأ

 لكم ءالقملاو غزولاو ضرالا ةمحشو ى <دالاو ءايراو لرولاو سضلا نم ريااىف ذاك

 . ناوةيربلا سانجالا كانت ناو عدفضلاو حا املاو قرلاو تافحاسلا نم ركبلا ىف يذل

 لما باكك كان نم ةيررحبلا ساذجالا هذ هناو رو« يندباشتندق اهناف اهر وءآىف تفاتخا
 ا هاظملا نك صرأ ماس نع« ةيملا كال نأ طنا بحاص # دقو ضرالا باك نم

| 

 !ةتفايطاة راس .ناو ايش مطل ال هربلا ةديدش ربشأ ةمررا اهتشعأ ىف نكست 2
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 كتبت كجتاو> نافمم قحلاف كنمرثك أ كلها منخل نا كلف مادثلا نيعاوط كيلع
 هتط رشةفاخم هرفس باس ف نار از مدع دب نا هللادبع هركف ما شه ىلع مدقمت مهلا

 كج ناو رك ذا لاقنيع ةفرطأمم ميقب نا هرك هنباعو هياع لخدو هناكم بجاملا هماعا ايلف

 كل اريخ لاح ىف يىندجي نا كنا لاق ئجتاوح ركذناو ىرذس تاس عضاو ىلحر طحا لاق

 كلذ سيلو دبع دما نع نويعلا تقالن اذا نوكست ام قرا بولقلانا ديرب ةعاسلا نم
 دش ةماعلاو ذارا

 مئاج وهو هئطل ىفاع طبغلو هلاحط رظعإ نيرحبلا نكسسإ نم

 رفص# ملغ وهو زجارلا يميقفلا بيؤذ نب دم سابعلا نب ىلاز>ارلا نيكد رظنو

 ىنادحو ةيسنلا هده هتمزلف يلاعلا اده ن ف لاو ' 0 ةركب ىلع حتعوهو لوحطم

 لأ لأ 4 ' || دال ىلا قارءلا قش نم مدق نه نحل ديال هنا يجنزلا فسوب :ء

 لع اطل سلط ليخ نازل فاش نا اهانش كر رثكأ |ناو ابي ماقأ امايرج

 0 2 2 ربخو ريسيلا ءىثلا الا هوتعأا نيدو هلو نوكيا ين> هلفع

 دق مح انتف ثآو رآرأا هن جاه فيصلا مايأ يف ةصيصلاب مودلا ا م

 مشاه ينب نم اك نذل تالف ايناف اذ ا ةيضق اماف قا 1 كلذ نم اونج'

 ناك ايمدوأ انحوأ ناك هجولا حبق يعشامال دب.الو مهامشو رهعابط ن 0

 بردلا ميمجو شارآ 3 ج نمأم نيب 6 ط هلئامثو ههحول نوكي 9 اهئاو ايران

 اهرب تنابو هيلع 2 ا تاخدأو هيف دلو او هلدتف ك كالذ لق نا ةرإالا تداك دّملف

 مارال مدالب عسبط ماو طوع ةاسفلو :سانخالا زئان ف [ىتصت كلف | 5

 طاسوأ هبخم ام تانبلاو .نينبلا نم نوبحت هيشافلا عابضلاو ةريثكلا لاوءالا كلتعم
 بستكي دقونوءاعنام ةهمنم لاملاو كلذ لاط ناو راسبلاو ةورثلا لع راصمالا لهأ

 اسال ىضرءالو نيب دؤلاهل ضرفغب ىت> هدلول ىد رب الف ريسيلا لول م ريغ نم لحزا

 فيربش بدأ الو ةروك ذم ةعانص ضرالا يف سيلو كلذ لبق هاضرت نك ىلا

 الو ىصل ءرمح ةنجوامرأ مو نسح ناو بيصأ هنم 'ىث ىف ملدو# بهذم الو

 رد سواه ماع هاج نأىلعو ءابرغلل ةلاتق ىهو كلذ نما ر قالوا هاظامدالو ةيببص ع
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 هنال ةقرب ذفنق الا وهام نولوتي 0001 م هلاح نحت ةلَش احسلاو احسنلا

 0 ىلا ل ءاعلا ةيدغالاو نادل. || منا ابط ردق ىلع هلككلذو هل ثبخأ نوكي

 بت ريغ نم و سات كيل ينو لخد نم نأ نو<زب معنأ يرث الأ

 ماقأ نمو الضخ اهف دجو هنوق كقف' من الو الو>- لصوملا ماقأ نهو امم جرخ ىتح

 ظ لاحطو ربيخ ىم يف لا هامان هيف ناصقنلا دجوة-ارف وذ هنوقدقتفتف الو> زاوهالاب

 خامشلا لاقو ةريزج+لا ليمامدو نيرحبلا

 عولقلاهقثر درولا روكب * هتدوز -ربيخ ةاطق ناك

 5 دييدسلا سوأ لاقو

 اهلالقواهدروهيلعدوعل ©«  ةيريبخ ةيحدأ هب ناك

 ' يفو ةعيبم ىو ةنحج ئداو يف لولا كلذكو « هلت رييخ ىمح ناك « رخا لاقو

 , ةريزملا لئمامد ىف لولسلا ماه نب هللا دبع لاقو 06 لخنلا لوس

 سوافتم هَل ىرصيقلا ظيلذ * فناج ىلا ةطوس نم 1

 سخان ةريزجلا ليءامد نم هن « عام 27 2 يضمب اذا .هأرب

 ليمامدلاب ةن-س نيعسن نبا وهو ور نب رارض تام لاق ىراضلا رفز وأ يندد

 ماشلانيعاوط يف لولا كل ذكو ةريزملا نم ارا.تحا امنا الكلاق بجعل اذهذا هللاو تلق

 : حام رلأ نمط مهم تام نمو ماشلا نيعاوطا ممم تام نديف ةريغملا ب دحا لاق

 'ش ىزاغملا كلت مايا

 ايذاكهنف |تاماشلاف * هب سرعيوما_كلا لزني نت

 براثملصصش ل نيرشع « مهاسرف ةطير يف ينفأ

 بحاعلا يح اذ هلل # مياثم مومامجأ ينإ ترو

 بتاكلا انا طخ ام كلذ ه» مهايان» نوعاطو نءط

 هللا ىذر زئزعلا قمع لع مي هللا ىذر نسحلا نب نسا نب هللا دبع مدق الو لاق

 الو ناجل وهلَح دعو هتءسو هنس فرىعو 1 هناكم ىأر الف هل ما وح ىف هنع

 ١ فاخأ ىلإ هل لام ماشلا لهأ ن 7 دحأ هارب النأن مهيلا شام * نكي ' ةمايصو

 8 / عع 0111 ويجي دهجرا نم راما امج نحر يي ند زب
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 نأ ةرصبلا لهأ متز دقو تايح تناك اكو ةيئاملصالا ىف تايملاو تايحلا كلت ٠

 رانلا لخن نآزاجملا لهأ مزيو ةدلبلا هتباق ةرصبلا ناسم نم أبيرق ةفوكلا ناسم ٠

 ةليفلا نأ نوهيزيو ريثك كلذ هابشأو ةدلبلا عابطأ١بلتنا هنكلو لقا لت وه لج

 امم مرهلاهدنع ناك ناو اضيا بئذلاو لاق اهمف يتلا ةيرب زتملاو ةيسو املاب عابطلا ةئام
 يذلا بيبالا نم هفوج دربيل ميشال هأف حتفب ىذلا ناويملا نم هناف ميسنلاب ىزيجيال

 رحساذ ناك ناف قيرلا هتفاطلو هءدوربب هنع عطقي و هيوق دع كلذ نالو عايسلاىرتعل ٠

 عوجلا يف نافلتخم يئذلاو دسالاف بئذلا لعف لعفذ دسالا عاج اع رو احر ىثتحا ٠

 ع نأ لمتحم كلذ عم وهو هرش صل رج برغر مهلا ديدش دسالا نال ربصلاو 1

 اتافخإو ادك رثك أو ايصخ لقأو الزنم رذقأ ناك ناو ىئذلاو ايش لكأ, الامأنأ

 دتشاو اوعاج اذا سانلاو ميسنلا راعتسا ًايشدجيم اذاف هفوج يف هيقلي ءىث نم ك دبالف ٠
 اودشنأو زجحلا اودش الاو اولقتسا ناف مثاهلا منواإ ىلع اودش مبعوج ٠

 بحلب مرلا لبقتسم فرش ىلع * ةءارج لصأ ىداملا ىضَعلا دسك

 زحارلا لاقو هلا رج حبر دج ا ميرا لاخدتسا عمجي ابك

 عقوملااةصلا عارقم لثع عمسإملاذا حرار خبتسإ :

 مشيفهلاثر نع دعسو ةولغ نم رثك 5 ن«صناقلا مير مت خب ىلع نوكي ميلظلاو 3

 « لج نمىدهأو قه ن مش لاق ةعمز نب م نب نمو او ناكم نمابحر 37

 بئذ هلعج امإو لاق » قيل مامشامتشي لازام * .ةركرك نب رم ”ىدفلاو)
 لكو ةيملا نوددرب ةطاملا نا ميش نولوةبو ترعى سلق نولوةب م منال

 هنابتام نعل ققتو ضرأ ىلا ضرأ نم طشننال لاقثااو ناطيش ىصف مسجلا ةفيفخ ةيح 3
 ةفراط لاقو فافللا تاليطتسلا
 رفق عورخ ىذب ناطيش حمش # هناك ىرغخ 3 تعالت 22

 ةقان ةفص يف اذهسنأ نِميَرِدأ الورذأ قع ىنامر 2

 رشح مطسأن مءاشلاف كب بابح « هناك حانش اهف ةيحانش 220
 بضو لمرلا سنو ةلللا فرأ نولوق رخلا بئذ نولوقت امو ركذلا ةيحلا بايلاو
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 اكو قربا ٍى وهو ةعامج ةرضح هب اعدف اماع لفتو اهقرب هآرف لمعت الف لحت

 نوكينأالا اش :صل هنأعأ دج ل أماع لفتف براكعلاب هل يد م هعم ىدغتف هنأ دل

 م لاق كلذ همويىف هرأ مذ بيبط تنأو بطلا لعأ نيب رود ثيدح وهو امير

 براقعلاو بايالا تاوذ تارحلا موو تاغالبلاو سدحلاو رزحلا قيرط نمالا

 تنك لاق اناحصأ صعلا يىنادحو مدلا 6 لحءيأم أممو تبصعلاىف لمعل امعإ مجاو

 هعارذ ىلع تىمج>و اب ضمني سهذف ىمفأ هعارذ ىلع تولتو ىنغاف أيش هياع اؤطلاف سورعلا
 اهودج وفنوداعتاؤاجو خرصف ماجحلا طرش ةروصيف ةضعلا تناكاذا كلذ لاقيدقو

 نبللا كلذ نم بعق هفوجيف رقتسا الك ازنع نيعلرا نبل ةليللا تانتىف هوةسو اهولتقف

 قوتساىتح ةرضخ هولعل مو نم قئارط هش ضيالا لاحفلا 11 جر خيف ءاق

 مسلا كلذ متجرخأ مثلك نا ةبرقلا لهأ نم خيش لاق اهدنمف لاق هلك نبللا كلذ

 ةعرس نم بحتأ تنكو لاق تام مث لاح ءوسأب امان نش لاف ةعاتس متجرخأ دقف

 م ميسنلا تمسنت تمره اذا ةيربلا تايلاو تلق هدومحو نبالا ةلاحتسإ

 طوطشو ضايغلا تايح نم ةيئامالكلذ نوكي الو لاق تمرهاذا بايضلا كلذك و هن

 |محستك اه ةيلبخو أ ةير نوكن نأ امإ ةيئاملا تايحلاو لاق هايم مفانمو رابثالا

 كانت تدلاوتف عابسلاو باودلاو تارشملا فانصأ نم ريثك ىف اهلل تحاو لويسلا

 0000 لل تا ىف اهوااو امابمآ تناك نوكن نأ اماو كانه تقالنو تاملا

 - ءاملا يفو ىدنلا ىف شيعت ىهو ةيئام عبطلا لاس قاكابا نا ومالا تراذ

 " نيلك_ش ىلع فطلتو قرت نا امعابط نءو لمرلاو رخصلا ىفو رحبلا يفو ربلا ىفو
 | ١ ضاينلاو هايلإف مظمت كلذ بسح لوزا 10ج دينا نخب الاو رمملا لوطلا اهةنحا

 سيلك الاو ىهام ءاملاكت ايلا هبشأ امم كما شراء امم ءاملا يف ءىث لكو لاق

 / عابط نم امل ضرع انمب تبلقلا تايملا دالوأ نم اههدحاف نيب رض ىلع الك اهنأو
 عابط نمأبس رق كلما ناك ذا تحقالتو تانحو كمس لسن نم رخاالاو ءاملاو دلبا

 يدرج”
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 نا 2 تاق ةحاملا رادقم نع لضافلا هدو همم أوذكلا لاو ميدلا هلّدِق قايرتلا /-

 اذاو لصع ابان يف ىنفالا نكلوهغارفاو مسلا جل باقات تسيل اهمناب ىنربخ زوجعلا

 تءاَشا اذاؤ صمتذلا نك“ هنأشن 4.4 لصعا نجح اوهو هلك بانا لاغ دات غمد سا تنضع

 عرس ام تلق ام هلعا هللاو لآق الف «غارفاو سلا بصل اماف هلسو هعزنل لهسأ ناك
 هنا 8 00 3 ا ءاتحاو 0 0 اعاف هل 2 0 7 تت م

 0 قايرتلا نيو هنا ا ناو 00 1 3 0 ف 5

 7 “ فيك كل لوقاىنكاو ةصقان الو ةلضاف نوك_: ال ىتاا ىطسولا ةلزئملا الا

 كعلا 5 2 0 0 صضعل لوو هتف رعم ىلا لصو الأ 0 نم هرادقمو

 - . .٠ ١ .. . .٠

 كلذ 3 رعم 0 1 هل م 4 .>اص صضعءلن م 2 الا نم 1 لق 95 وأ 0

 نسلا ةطلاخ امإو مدلا قيرلا ةطلاخم امإ نالتش نابعثلاو ةردنملا نإ نورت

 ةمحلا نا براحتلا ا عيب مجم لوقو هفو ا 0 نا اوعدب لا ريغ نم مدلا

 نابضقو مساأهكلو ندلاو كلعا زوالا ناب_ضقو نامرأ نابضقورلا | ١
 أ

 برةعةر | واةدح مظع ع نانالا رطل دقو بطعا الوش تخ ا!نامرلا

 نبللا ىف سمغيف ىه# وهو ريكلا نم نيكسلا جر دمودهملا قلي ناتتيماصمشهو ٠

 ةقيقر وأ ةظيلغ ةيوطر مدلا ىف ج نوكي نا مسلا ماقم ماق مدلا طلاخ َّ

 نوكي لأ ريغ نم ابصمح وا اهقرغي يت> ماروالاو+ر وهو اب , يوك ةراححلا ضعءاو 1

 يغافالا ب اينأ نمتاصقنا دق يوق لملو تلق ناف ةاقالملا آلآ سيلو هنم ءىث ابا ذل

1 
1 
1 

 وأ تومتف براقعلا قرب الحر انهاه نإ سونيا لبق هنأ اووردقو سانلا ءامد يلا ظ



 02 ٠

 دق مث طلا نع ينذتسآ نأ ىلا لاملا اهب ريصي دم. يه مث ديهزال سيلام ءاتشلا مايأ ىف

 7 نيباعثلا نم هفوخ دتشا اذا روطانلا اهذ خب سلا اهل لاقي ةسود رسمت نأ نوممز

 "7 قاف .لبح ةعطقوأ ةديرف !ماك ىتح قدتستو لاصتلو مضنتو ضب ةبادلا هذه نال

 - لمفتف خفتناف امفو+ ترخزو اهسفا + ل رفز اماع يوطناو نابعثلا اهضع

 ' اكداسالا ب 0١ ةاتهو ةرحلا هله ءاملت هعطقتف اءاع ىوطذا دقو كلذ

 ' نابثلاك ةحالو ةيقر امف ميخأل نعمان >1 هازال اهم !نومعوول ا وذلاىدحا نيباعثلاو

 ” عرفا لش دقف عزذلا نم اهدعام عم لتق اعاف اهاو ام نإ لاّشو ةيدنملاو ىفالاو

 5 0 "تح لاقالجر نأ نو«زيو ضر لت | م نا ابمس ه.راق اذإف يكف هدحو

 ] ' ا زير تكطو عار كله حولا رم هّدناف هسار تدضمف أهم.ه ةيح هيلع تادتف

 -. هنعارصاقت م ال رار ناك نم ضخحهل لاقفاسأب ىراال هلي واط ةدنم ماقأو ما: .ةسار موف

 7١ تلعامّشاو اللاق ةرجشلا تم كَهاَشا ناك ءت ىأ نم َتملَع له هنم انو لهو

 7 كنع تضاقت تسلج الف كسأر تضع ىتح كيلع تازن ةينالفلا ةيملا ناف ىلب لاق

 3 ' عافممل هنأ اومموت ملأكو هسفن ام نما ةكدم خرصو ةعزف عزفف تعجارتو

 ' ىت> عزفلا كلذ هلغواو همذام لازذ اع ونمت اروهغم ملا كلذ ناك دقو برطضاو

 ٠ ىذا دقملا عطوم ل اهناف ندبلا قمعو غامدلاو ميمصلا عضوم ىلا .هسفانم تحتفت
 2 0 دنع : متلو * ئعمصالا دشنأو هطالخأو هوو زا ز> أ هيلع تدعمنا

 ظ ىدايالا داود ىبال دشنأو

 .ماخلالا ة ةشيكنلا نا قاع -*- هلا ىلا بمك ميخفت ىنانأف

 جر 00 اررتالل ا ع نوكيي نا امإ عزةلاف لاق

 تضع اذا لتمت نا الا ةتبلا لتاولا سم ةيملا نا ىلع نوءزجي ال مارتو عزت ىلع

 70 هيلع برج ىتحو لقعب ال يذلا نونجناو ريرغلا لفطلاو هيلع يثغللو مئانلا
 نباو هوماس هدنع دواد ذخأ ناكو داود ينأ ن ديم هلل لليع ىلأ دنع أمون تنكو

 اذاميشمب لامف ينفأ ةشمم نم قايرتلا عفا له لاف ليربج نب عوشيتخو ةيوس أم

 ١ وللق نا مال عفنب مل كرد ل ناو قايرتلا عفن باقنت نا لبق تكرداف يفالا تضع
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 كك بيبي يب جبٍِيجيبٍيبي بيجيب ب ب يسم

 هد سأر الا ًائيش ىرا ال ةرص رخآ"تاقف لاف اَراشع كلذ تلعف ىتخ

 دل ل وذا را لف ينيع تحتنق ىانمىلا تعجر من جارملا تانطاو هند

 ةعانصلا هده لهأ ْق رورشم وهاذاو قح صمالا اذاف كلذ نع تاأس 1 < ىعفالا نيع

 هعردتف هيلع فداتق ةيحلا أنو ىلع ةضيقلا ةوهلاو تال ديدشلا لحرلا صربق امرو لاق

 8 52 ف امواعلو اعازحا مقادب قو امطا 0 باس ااو مكاو تاذب ترسو

 ناك امبرف علت امئاو غضمتال اهم كلذ نءوامندد ةوق طا رفا ىلع لياداهمسفن تاذ نم لكلا

 يوطنتف اننا ا رج> وأ ةرحش مدج ىباتف ماك هتعمل ىذلا يع َْق 3 ةعضبلا ْق

 نيد 5 تبنش 0 2 عطش 3 ” اناذر ريصل ىف َحح مع ءلا كلذ دلال اديدش ءاواعنا هيلع

 ءاملا َْق انكم لا ُط نا كعلا را ِق شدعلو هنرب عل :اك نا دعلا ءاملاف تراص نا ءاملا ف

 ةرثكل ةدشلا هذه اهربظ رف تدتتاو ةوقلا هذه ابنا اكاو لق 0 0

 يف تاخدف ةءاش تناك نا امال ةيح نم عوج ص 0 وه 'يث نا ويذلا ىف نبل

 اهودجو طئاملا اذه اوهده مث رجح وأ دوب اباخدم عضوه اوعبتتف رخص طئاح

 ى ترغص تءره ناف.ةلعلا هذه دنع رمضلا ركذب ةءاشلاف ةيح يهو ةنوطنم كانه ٠

 م هو ىعاشلا لاق دقو ميلا هتشن لو ميسنلا ابعنقأ او اهدي ا

 مما يم | ل نم ةنمملا © مالا ضا عأ ضان :رم هل ثعلاف ٠

 مس عوخلا هك 1 ا #9ئ مد ُ ىثعال و وه ىت> شاع دق ظ

 سعاشاا لوم هجولا اذه ىفو ينعلا اذمللوقلا اذهو ٠

 رصقلا نم ىوطنب امانص لص #*« ربكلا نم ترغص دق ةيهاد

 ركفلا ام تبهذ دق امنأك 8 رفتريدغ نم فارطالا ةليوط

 رخز مايا نافوطلا اهب ءاجح ا

 ربضلايفابلف عالتباال ةغرس 7 مملاو دلال ةفوصومتناك ناوا مأ ( اميجاعأ نمو)

 ( عب ناوحح 56)



- 
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 نيح ىل لاةف قايرتلل امدراو لاق ةلجد “ىطاش ىلع ىراحصلا كانت ىف ىاقلا ةلابق

 ىل لق كنئلأس اذه نع سبل لاف ىنالديصلا نالف تاقف اهجاعي نم ىل لق اهم ىنءاج
 5 3 : -_ ١

 ...نم ارورخ٠ نوكي نا فاخا لاق هئيعلا ىلال ديصلا ادوه 10 لاق اهخاساو هدب نك

 34- رع 6 1 0 50 7

 كل عوطناس ينكلو ادبا أهل حافي قرش ه رهن هلع تك يردالو نحل هيل

 ضبقيف ةدحاولا لفئيف ةنوملا هسأر ناكو هيلا تئعبف لاق هدب نيب كلذ لمعأ نأ

 - ضبا باسل اههاوفأ نم لاس اه<يذ اذإف اهعذب مث فرطلا نم عرساب اهافق ىلع

 ةرطق باعالا كلذ نم ترطقو ةلوج هدب, تلاؤ لاق لتس ىذلا ممسلا وه اذه لوقيف

 ميظعلا مردلا ردق ِى راص تح رطاقلا كلذ ىذدغت لاق نال دمصلا صرش فرا ص

 دحا رسجحلا باب ىلا ءاجر ىلا ىلع تركبو لاق انيسما ىت> اضعل ارضعل مدكي

 ' لاق ىنال ديملا صيق هس ةرطقلا مدضو» تب أر ىلأ تددو ىل لاف ثيدحلاب

 باعل نا نو#<زب انناصاو هعضوم هتيراف ىلال ديصلا ىلا ىمهرص ىت> تءءرام هللاوف

 2 9 ايل افلا ل معز ينالان دا نأ الا مدلا ىف لمعنال ىعافالا

 ربخوأا ب ونا حيض قىلااغ ادن نيربخلا ىا 0 نيب نم

 قل ىلا نوسلا نأ مهجلا نب دم (مزو) ىف ذالا ىلع جورذلا ةمالس ىف ينثملا نا

 ةلومعمو ءاكحا أمعيدو تاقايرتلا لمعلو نايسح د نم ىافالا لع نعم صعلا هناع

 دقو ةءاظىف امان ىل 5 تنك منذ لاق ىهفالا نيعنم هن , يتدح ىذا مدح هللاةف

 افعاو اسارررملا ت تافغا واهم يرال يىدنع نأ يافا سوؤر ىدخج تنك

 تامف .قيفر فيعض ليكض هنأ الا 10001 رف ةملظلا ىف ريرسلا هاج ين تحتمف

 ” تحدمف تمكف ىلاعملا نم ناولا ف يف ىسغن تبهذو ىلا هللا دالوأ ضع وأ لوغ نيع

 8 تافطأف وأ ا اللا هت 2 مف رب زمسلا ص تءصمو م حابصلا كيذغإو رن

 5 ٍ لوألا يمينصك تءنصف تضف هلاح ىلع ءوضلا كلذ اذاف ينيعتحتفو ف وجا رمل



550 

 هوركمو ىذأنبللا كلذ براش بيصيق 7 ييراصام هيف تحامبرو هيف تعرك

 رفصعملا بوثلا نإ مهلوق ىلع رامعلا ىلا سان بهذ دقو رصتخم نبللانا لاقي رثكا |

 90 تامل ىلا عجرامنا نبللا يف 3 نأ ءالملا رم نيبك نظف 0

 هرك_ ام حيشلاو باذسلا مير هركستو فرخزملالد رالاو فرحلابو خيطبلاو حافللاب ظ

 ىوفا ةبحلاو الا ةيلا منج لثم همسج ؟ىث ضرالا يف سيلو نارفعزا حر غزولا

 ؛ اهردص 3 هد َّق 5 اهرح> ىف 2 ةناحد أ اذأ أبا أموق نمو انام هلم ادب '

 اهدامعا ةددشل اهح رخم نا هيدي ىتلكب أهنذ ىلع ا وهو سانلا يونا عطتسإ م :

 ضرالا يف اهيشش فالظأ امل ب اع وأ راهظأ اهل ماوق ىذب تدسلو ابا زجأ نواعلو ا

 يلع الل هي اا ا بذاملا دبب يف تمطقنا اعزو:اهاع دمتعلو أبن ثلشالا |

 اهبطشش 9 ا 6 رم اطر نا كلذ دنع اهرمأ ىف قيفرلا جاتحبف 1

 تبنت اهناف يعافالا بانذأ اماف امل بذاجلا دب ىفاهنذ مطقتا امرو سلتخلاو نطتخللاك
 ن* لقأ ىف هنابن من ىتح تبفيفراكلاب عطق اهباننأ بابلا اذهنم اهيفام بيجع نمو
 ىدح 1 0 اذا ف اطمكأ نال رئزتملا فالؤ فأي || اله ف كاملعاَو لايل ثالل/ 1

 لاتحب يهفالا بانو ةريتسإ مايأ ىف ب نهدف ضان | 0 نودربلا اعز ل0 هي

 امضعل لق الف لفسالا ىلع ىلعالا اهيل ق 30 جرت ض اج اف ىف لخدب ناب هل

 ىفالاو ديدللا بذجي موثلا هياع كنح اذا ديدحال ةنذاجلا سيطانغملاو ةملاغ امايأ

 اهفود يف هضم تقرطاذاأ 9 كللذو ضييناو ٠ . ىو ارسأر ىف ميغ زودنال

 نم ىافالا ىفو هلم اناوي> دل ىذلا ناورملا نماهماك ىت> ادالوأ اهخارفب يرتف

 ىواحلا ترمأف تومتال امايأ كلذك قبتف جدو لك اهنم ىرغب ىتح مذ اه اة
 رد اهنب حتفاف اًميفراضبق | جلت ىلا ةزرما نماوضبفا هلت اف ابةنع ةزرخ ىلع ضف

 كال 0 تشاعف تاي ا نم اهريغ خعذدت هنأ منذو ةتيم تدر ىت> ةريالا م

 'يث لك و فرطلا نم خرسأل ا ىهفالاب مئصام لاثم ىلع ةزراخا كللث لصف هنأ م

 ميزو ةيملاو كمسلاكندبلا ديدشن وكب هنإف لجر الودنأ يذب سيل ندبلا وس

 نم اهداطصا اسجل ىلا يدهاو نيرانبدب يمفا نيثالث ءاوح ينعأب لاق بلاغ نب دمح



 - . رو 91
 ' ا سانلا سم ىلا 7 نوكي نأ نوركني نيباتكسلا'لهأو ناشرفأ

 درب دن اب 2 راسو

 امبةقئاو ا نوكي ام انييتبلا نم انمحاو لطمخلا نم انذعاو فاككتتلا انبنج مهلا

 جوردوخأو ىريدعلا ىوحنلا فوفكملا(رفمج وأ انئدَح ) نينسحا نم انامجاو اناهنع
 راغصو ريفاصملا ديصن ةي> ريثماب لدمر يف مدنع نأ رتل نم لاجرو بتاكلا

 اا رعب لانر ىف رملا دتشاو رابلا فصتنا اذإ هنأ اومجز ديص ىحاب ريطلا

 ل اهسذ ةيملا هده تسمن بدنملا ضءهرو لعتنملاو ىفاحلا ىلع ضرالا

 ةوعىار اذإف ةدارجلاوا ريخصلا رئاطلا ءرجيفتباث دوعوأ زوكسم عر اهناك تبصتنا

 وق واف دعا امل نأ ل هرح ةدشل لمرلا ىلع عوقولا ه هرك و اق

 رعت يشو هتعاتبا اا عن ال امم رادع 0 > ناك نافهلع تضف اهسار لع

 أه كلف فاو تفرصلاو هتكأ هم ريشي ارث اهسأر ىلع مفاولا ناك ناو اباصتنا

 ءاطلانأ كلذو ا املاو راهلا فاصتنا 10 فيلا يف هبن اج لمرلا منم ام

 مودل نكسي نا ىلا ءابرحال لذجلا ماقم ل وتب ناو دوع يلا نأ كاشي أل

 زد ند ىدترت ةمحلا هذه 0 بحجعلا نم ثردحلا اذه يفو لمرأا
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 ' ىذلا لمرلاب الأ ثارتك 1 ةلف هفو دونلاو ناوملا نيب ام قرف رااطلا لهخ ةبفو

 ا تلال لسل كلذ لتعم ةزيخلل | هضومو ةلم نوكي نأ حلصو رمجاكد اع

 لا ىفام بيجاعا ن م ةيوعأ هذ يف ةفصلا هذه ىلع لمرلاو راهنلا نم تاعاس
 قول |0011( فة نا لوفي ناصح اتصل نم لاجر ( ىل متزو )
 5 تفالخا وحن اهردص صخشت من امريقا مع ىلا اهيتبكرو ةرقبلا ني ل

 0س تصم اكو نبللا صمت لازء الف الف مصرتت نأ ةر ةبلا ميطتسل الف فاح مالت

 ظ ىف اميصي نا اماو تومتنأ اما ةرقبلا كلت نااوميزوا ماسرا فاتت تءداك اذاف

 : ااا ره تدحو اذاو نبللاب بجمت ةيملاو هناوادم رسمت ديدش داسف
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 0 لبقأ رخآلا نرش :: خلاك آذآ ٠ لاتف كلتمالع امو كتب امو هل انلق ين ىنإ

 مدير وأ ةعا موب ناك اذا لاق ولو هب اورخسو هنم اوكحض رحبلا ةهج نم هروشإلا

 اذا ارارطضا انملع ةمجج لك ىف كلذ منصب لازب ال ىتخ رويشالا وبلا لدتقا دحالا

 ىلاعت كلمسلا قااخ لبق نم الا كلذ مع مهنأو قدام ايد ل 1 ىذلا اناع

 ىلع رزجلاو دملا يهانن نمو موجنلا علاطم نم يرئام بجعل انررقأ دقو كلذ نع هللا

 اده 2 اع ىتأب و 5 * لكوهيرادتساو هرارس و هقامو هدابزو هناصقنو رمعلا ءالتما ردق

 ةعل رص لهال لئاق لاق اذاف هتينادحو ىلع هدحو هلل هيف ب الا امئاف ىراحلا نم قسنلا 1

 لك هي ناتيحلا ع لودج وأ نيعوأ داووأ رهو أ رحب باعصأ نم ىدىم لهالو
 ميرلاو فيصلاو ءاتسشلا ىف نامزالا لودتم ناضمرو ناضممر لك يف لآق وأ

 ةلاد هيف ةبومعالا كلن: تناك كلذ ناك اذاف نامزالا عيمج يف لوح تبسلاو فرركلاو

 فنصلاكلذل رخسملا كلذ لوسر هنأو ربما حاص قدص ىلعو ىلاعت هللا ديحوت لع
 نيب كلذب قرفلا اذهو ةفورعملا ةداملاو مئاقلا قشنلا | نم ًاحراش ءىَهْلا كلذ نإ

 فو ( ني -ساخ ةدرق اونوك مل اذلق هنع اومن امنعا وع القل لات تا لآ سادجلاو ٠

 ام خم هنأ ركذي | و هر تسلا ذ ىذلا عضوما 1

 ذا منشأ در لا ةروص ىلع خسلاةكلذك مالا ناك اذاو ريزانخ مهم يسمي لو دورق 1

 دق راذ دق ىذلا تقولا ناو ربك هب تاقعلا قو معأ ايتروص لسا ا

 دورقلا رك ذو ريزانخلا رك ذ عدب مل رزانخ أ ع 2 تف ادورق ًاسان يسم

 طخسلا ةدش ىلع لدأو ةبوقعلا ىف ظع نو عنشأو مجوأ بابا اذه يف دورةلاو الا

 كلذ لامي دقو موطرخلاو رطخلا عابسلا نم ريالا عضوأ لاقيو لاق مضعل لوف اذه

 « لبالا رك ارك اهسيطاتف ناك ه ىلا رعالا لاقو سيطاننلا عمجاو ةسيطنفلاو ريزتخال ٠

 نوكن نادلبلا ضع ريزانخن أرك ذو ارح لأ الو ريزنخ نوكيالو ةطنملا بحاصلاقو ظ

 درصراملا نالو عضوما درب ةدشا رامح 5 ضراب نوكي الو دحاو فاظاحل ٠

 و رفح ملاهيلا نانا لقت نإو دلتا: نم :ىث اب نوكي ال اذكو اذك ضرأ يف لاقو 3

 يمسي يذلا لمما نم فنص ا 0 ةياقص يمسأ ينلا ةريزجلا ىفو اتبب اهب د لع
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 ' ش مهنأ ذا تدسلا ىف لودعإ 1 رحبلا ةرضاح اا لا هنرقلا ن 7 مهأساو ( ىلاعت هلوق

 3 (نوماسفي اوناك ام موا كلذك مهتأت اي لوةاسل 1 اي م0 مو م اتيح

 سيلو كلذ نوكيفيكو اولاقف نأ . الورلع ريغب ةياالا هذه لإ ا ءمط دقو

 اهنيب الو قرف لالهلا سأر فتءاج اذا مي الو قرف لاله لك ىف *ى © نأ نيب
 ةمولءم ربك ةيالا م 1 ةلبالاو ةرصملا رحب ادهو قرف هكلا أ او ِق تءاح اذا

 هعاطشا تنو لوفرعإو هبورظتمو هو تقو ت”نلاوق رغيف داوي ال كانتلا هفورعم

 كلذ ىف رحبلا كلذ نم كمسلا لش ىت> اليلق الا لاحلا ثكع الف هريغ ءرعو

 نيا ص ةكيوم 1 ف كلذو ةئملا نم“ ةمولعم ربشأ ةنال# كديص 5 نولازب "لاو ناوالا

 مهلا 3 فارحلا وهو نوسأ نينامزلا لج ف نوكب هنأ دنع موأعمو سذج لكل

 دالب نم معيلا عطقي وهف لورشالا اماففارجلاو لوبشالا ءي باس> ىلع لوبشالا
 " ةل-جد ىلإ مطقي ىذلا تقولا يف لوبشالا ناو نيببرحبلا دنع فورعم كلذو منزلا

 ' امبرو ةلجد ىف دجوي ال نزلا ف دجوي ىذلا تقولا ىفو ملزاا يف دجوبال ةرصبلا
 ٠ كلذ 6 امءوجر 5 يفو فورمملا 3 تقو 4 0 طلا 6 اش : 00

 باصيوبشلا كلذو ميالة راس مو 07 وو ل و 0 3 0
 . عطاوقلا مث اهريغ نم هب اوةاعتام ىوس !منودهم ةنسلا ةسمخ نوءاكت وراص كلذلو

 : دوعت مث انيلا عطقت ةريثك تاعامج ناب الا كلذ ىف معنم قارنلا لإ اننتان دف الفلا

 "هللا لاق ضقت ىف متأطخأو مفصو ام ضد ىف ماع كل مولا: ءالؤ+ل اننا مقود يف

 1 تدسلا موو ) مهنا" ال ن كوبنسل ال موو اعرش مهلس مول مماتي -. مع ا ذإ ) ىلاعت

 ٠ نم ءاوتسا عم نوكي ال اذهو ةيرمقلا روهش عم رود ١ عباس دو عيباسالا عم رود

 ” اذه سيلو كلذ نيب امفو فيركلاو فيصلاو ءاتشاا يف تبسلا نوكي دقو نامزلا
2 05 

 ١" تاقوأو ةحالفلا نامزاو دافسلا تاطو ناويملا جيهو كسلا عطاوقنام وأ كيان

 | خابت فيكو راثلاو قرول ضقت فك رحشلاو ءاوالا ل أيدس قو دملاو رزدلا

 ” لئاقانل لاق ولو تكسن ىت عمو قطش فيك ريطلاو مورق قلن" فيك لئابالاو ت املا

8 
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 ن.ادابع خمس دقىلامتهللا اندجو انإ اناق امناو كلذ تجوب لوك ألانم ىئسهوج نأ ٠

 دردلاو )زاده ديأإ لهن ليكنتلا ن“ أنا هبروص 9 خلا ناكف 2208 روصو هدايع

 مناصا هلو ه.ف 2 هةعبصاو هند ماعطتلا لوانو يلو ىعدو برطلو ) كدحضا

 قرغءاملاىف طةس اذاو ريثكلازيةلتلانّدليو ديدشلا لالا نسنأيو زوما قشوراذظأو

 كلذ نم درقلا ىرتعا ىذلل سانلا دج ملف ةحابسلا لت نأ لبق نانالاك حبس لو

 اهلبق نم ناسنالا ةبسانم نم أهبنرك ذ ىتلا يناعملا هذه الا ةلع ناويلا عيج نود

 نالناسنالا.نع الا هلثم كح الام جاوزالا ىلع ةريخااو جاوزلا ةدش نم هنع كو

 سهدلا هتناع ىمحتو راغي راجلاو جوازت ال اهنأ الا سرفلاو لبإجا كلذكو راثي ريزنخلا

 راغت الو ججوازت ماما سانجأو اهريغ ن. اناتأ باصأ ول هبرضك اهيف برضنو هلك

 هن نس 0 ضل سطل طع نع 7 1 حيييل تا طشنمي

 نامل رخ +افم نم أ.بعاتحا و 3 اتم رك نانا اهو ةريغلاو جاوزلا درقلا 6 عمتجاو

 ْن“ هيف ام ىلع اههشو ة هز وص هيشا ناسنالا ريغ 7 يد هجو دهن 2من حلا 00

 د ناك اذارما هحو ضعل انأر اعو 2 رهلا ع ن< ناسنالا اهحووأ 0 4. أ الو فالتخالا

 حابر نم حامأو 4غق 0 سانلا ل ريسيلاالإ درقلا نيد وةك دن الفرطخا ظ

 درقلاو فيكف همباصأو هفكىلا راذنا اولاقو خيسم هنإ بضلا ىف سانلا لاقو حيا

 ف لولا ) 0 هح ولا [ذ نمر ,زاخلا لع درملا تر عنصأو هبنثأ ةنئادقا 1

 عدل ملو هل نموه الو د اسنالا كلذ وه ريا لل ,زأ اناف ا 1

 دا راو جاجدلاو راو علا دج و ةردعلاىف هنو رادةتسالا ة هه> ن 7 255

 ذا راص 85 تادايعلا بابسأ ن< انددع ىلا لاصخال نكلو كلذ ٍِق هتك راش دنسلا

 نم انرظاو ىنالكلا 3 07 تاقو لاق فاح ف هيروص لع ءادعاللا خس ناب

 انيف امل رن لاق هنا رق ديو ا< اهذيأ هل تاق نا ىلا يناعدام اهب فغشلاو لبوالا بح
 كل زل تا: برعأ يع يتلا بارملا قع | ينكلو ىتاخبلا ين عاام ساو لإ ةلوؤكلا

 ميل ةروص لع هحسك اعاو مرك ةروص لع ناكر خس ال هللا لاق اريمل ىلاعت هللا ْ

 ىف نوفلاخلا ملكد دقو هترطف ىلع ملكت فلج ىبارعإ لوق اذبف درقلاو ريزتملا لثم



)2 8 

 بع ليفللو كلذب ىلوأ ريزنخلاف مطخلا لوطا بلقلا ةدشب نيفوصوم يئذلاو

 هموطرخ نيعتسيامناو اغليمبانلا ه ” ماس الوةنعر هيب ابا غليل هقن سه يك

 ' الط وهو بيط هلو ةرصان .ونأ لاق موطرخلا ريغ مطخلاو ه0 ل نواعم و
 اعين قرص يف ىرك ركسلاا كدو فاللتخا فصو اودار أ اذاو هذالوأ مو هج

 1 ءاتثلايفز :ءاملاةلاهأ دوج ةعرسو دونا ام لا عرسال هن الرب زن رح ةلاه مأ هتلاها 1 ا

 ناسنالا نمصقتن اذاوريزئخااب قدلبالو زعاملاىلع ةليضفلا ض»؛ كلذىف نأضالو بيع

 برض ذاو ريزنخلا ظعالا هب محنلي مل ضارمالا ضمب هي ةتلص يلا جيتحاو مع
 : قابطإ فو بو ردم ىص توص نيبو هنوص نيب لصف مياس ١ نكي مل ح حاصف

 ٠ سوجلاو هريغا سيلام كلذ ىف هل نأ ىلع لياد هج ةءاطت-او هلك أ ةوبش ىلع مالا مي

 امل يطأ وهف هفنأ فتح ثم لو طبتعا الكو ةيدرتللاو ةذونولاَو فلا نأ 3

 نمال ةنايدلاو ةداعلاّقل رطن م هفاع نم هفاع امنإو مسد ولخ مدلاو هيف همد نال للحأ 7

 '” باضلاو ّى ءرجلام وقفاعدق ومي رشملا لصا يف نوكي ىذلا دهزل'و راذمةسالا قيرط

 1 - لضقتودصفااد لك 1 ةياهاهلاف برعلا تناك دقو نا ه. فءشو كلذ لثم خخ

 لاحتسا مدالا مجالا لهو مدلا نم نيحا 2 او لق ةوقلا قميبروب امع رخو همملت

 0 نأ نمو ءانعم اوركَذ اذا سانلا نكلو حش محللا ليحتسي 6

 مسج ضرالا يف سي ءاهناف امسح ىقرانلا لاح ثيكو هنومش كة قالا و م 1 اك كلذزاك

 ش اهع نيدواوملا ةقرحلاوأ !الاو اهنالتاو ابفارحاوأ ماتش ممفر» .م الواو هنتوا كا

 ىف اءاجاوو# ىبلا نورعلا ريغ ءات_شلا ىف امموربل منإو | مدنع نسألا كلذ فءاضتل

 - ناف فيسلا ءالج ك كلذكو اهنع ءاننتسالا نم ثدح ام رد الا كلذ سيل فيلا

 ١ ءرع ىذلاو هعينص رك ذ اذاو هرب و هعبطو هطرخو فيلا دق 0

 سانلا لع الولو هنسا لمأت نع كلذ هلغشو هنيع يف لدبتو كلذ رثك أ ىف هلادب هل
 3 اوأر م ةيبرت قح ىجرت الو ابدأ ليقت الو نسا ال ةيشجبو ا عم ةأمحلا 3

  مهنايبص عم دبملاىف الا اهومونو اهوتيب امل رورظلا ةشقنلا ضيا ةأءملا هذه ن

 0 قيرط نم نوكي امءإ ةيذغالا مير ةلاقملا هذه بحاصل لاقبف



 00غ

 ولو ريصبلا ةوفنو سحلا قدص يف نملاو نيطاتتشلا نود نو ( نيبملا باذعلا ىف

 باير و نظن نا كلذىدأ ناكو ةيدعل دل قح ا ناكملا ادم ينوملا ضع نم 07

 اوناك اذا امس الو اوتو اونقلو اورواشو اوماكتو اوحامو اوئظو موق بائرا ىتمو

 بحأ نم باق ىلع يلعن هللا اهيذاب ىتلا ةفرءملا الولو جرفلا ريش ابناوارو باذعلا يف

 1 ءاشي ام يشو ءاشياع رك ذبو ءاش فيك ماهوالا لغشي نا ىلع ردشب هلل نأو

 هنن
 اورعشإمل ا/فهنوم ن«ثدحام ثدخ مدنع ناك كل ذك يجدناب قابطالا ىلع نيطايشلاو
 ماوملاو ءايبغالا مون تناك نيطايشلاو نبا تأ انماعف هيلع اولازي ملام ىلع اوناكدن

 نأ هللا داراف كلذ ملعل ال نيطامشلاو بيغلا لع نم ائيش اهدنع نأ ةلفسلاو 5 ؤشاخاو

 الاو نا ن“ همد_2# نمو هتصاخو هبصلرو هروسو هرهقو هراد لها عمتجا

 رآرقالا لان رومالا نم ةهاشأ اذهف ءايلءالهفشك ناكام لاوجلل مسمن مفشكي

 ىف اورظنو انوتفاوب نأ الا ةليح انموصلخل سيلف ةيرارطضالا ججملاب نورطضم هب

 ناو حيحمصلا الاسج ونال حيدصلاف ةحرمص تناك ناف لوقلا اذهىلإ اننرطضا تلا ةلعلا .

 سيلاب نوكي ب يذعتلاناف(هننذعال)هلوةاهأو انابوأتنمانم واما انملع ةميشل ل
 نيسوبحناوناك امناو( نيرملاباذعلا ىف اوثبلامسيغلا نواب اوناكول ) لجوزغ هللا لاق 6 .

 هنمو اليوط نوكيام باذعلا نمو ىنيتبذع دقو ىتاذعماي هتفوشمل شاملا لود هلو
 نال ئاقل زال تاعاس رثعنم لقا يقم وه ىلاعت هللا فسخ ولو تقولا ريصق ن وكيام<

 امبر ريزنللا ةرصانو.ألاقو) اذكوذك هال. هتمقنو هءاذع هللا ل>أ موب كلذ ناكلوق

 ام لك مطيقيف هبانب هبرغيف حرلاو فيسلا بحاصإاقدلي ام رثك أ امو ( دسالا لتق'

 ىلع ههحو ىلع حطت نأ لاتحا اعرو هلت ىتح بصعو مظع نم هدسسج نم هيعمل

 ماه_سلا مقول هندب لامحاكن اوما نم *ىثل سيلو ايش هنع كلذ ينني الف ضرالا

 هسفنىف عمطأ ادع اذاو سرافلا هدارأ اذا باعث نم غورأ كلذ عم وهو هيفاهذوفنو

 كرب زنا نال قالا لستأ كِل عم ريزنمللاو قاتعلا ليلا ايعأ بلوط اذاو هش لك ٠

 ةوَدلا عمو داما ىلع لودفلا ىوقأ نم هلاسنأ ةرثك م وهو اصونئخ نرشع عضل

 باكلا ناك اذاو اذهم ةلوحفلا مجأ كلذ ورف هدافس يف اثكم اطوطأ وه دافسلا ىلع
 ( عب  ناويح -8)
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 مادحت نا دما نارا ةضراءملا نع مهسوفن فرصو برعلا ماهوأ نم مفر ام كلذ

 - موضع فاكن ” ولو هفاكتل هيف ممطولو هيف عم كفا ممل ادححا ديف مل كلذلو همظنب لورا

 ” !ءاسنلا وتارسعالا هابشاو بارعاللا ىلع 1 تمظعا ةببش يندأ هش ص أب ءاخح كلذ

 'رثكلو برعلا ضب ىضارتلاو ةك احلا اوبلطاو المج نيملسءالكلذا الوءاسنلاهام ماو

  ةمايسمممل فلا هب اوتلعت اهنا ةحاونلا ينب باحصأو ةمايسمباحصأت ار دقة لاقلاو 9

 01 ةكاو :ةبلثف نارثلا ىلع ادع امنا هناةعمس:ن ل مل ىذلا مالخبلا كلذ ن

 ناك ناف هل اوعمتجا ولو دابعلا هغلبي ال يذلا 1 كلذ هلل ناكف هنراش نأ لا

 ال ىذلا فرصلا ىرهدلا نم ديرب ام لسرلاو تادابعلا بارضأ نم ددرب ىرهدلا

 . انرانا نا يرمهدلا لع دقو كف نايعلا ير ىرح امو ناعلا ماكو أع ايلا رهن

 - لوطىذب سيلو مسقنب ال 'ىث 3 هنا اعلال ,ءاعو ةايحال يحدنا وأعارتخا م اسحالا عرتخج

 ناك امئتاوركنتسم يسهدلا دنع هكاذهو ىبوللا ى م ءاسالا ناو 2 نضل

 'ةيوررلا تيبثتىل اانجتحاو سايقلا ىف از ازئاح ان 7 ىذلا نكي ملول ليبس ائيلع هل نوكي

 الو رظالو لاحم 0 ريغ هنو 5 ازئاح كلذ ناك اذاف ةلاسرلا قيدصلو

 "ايفو لسرلا تشن ىلا دي> وتلا ىلا اعد يذلا للصالا نع انلاسينأ الا هل قبس ملف بيع
 . عمدابملا هلثم ىلع ردقال ىذلا عيدبلا همظن قدص هنأ ل انلدب ىذلا لزعملا انناتك

 - ريغ دواد نب نامل. - ناروطسم هيقو هن ُ هن ءاج 3 مام م ءاح 0 نلتالدلا ن 4 كلذى وسام

 ” قطايشلاو ينجالو ىذا هنع بح ال ىذلا عضوملا يف ؤ هاصع لع كنيس تسهوهو أئمح

 ”لاعت نا لَك اكاوناكو د.عتسلاو 0 مهنمو ديدشلا لفلاب دودكملا من
 . لاقو ( تاي. أر رودقو يلا وهاك نافحو ل لمامتو تراحم نم , اشد ام هل هن

 ” كلذك ريغ هناو ( دافصالا ىف نينرقم نزخاو صاوغو ءانب لك نيطايشلاو )

 ' طقس اتيم ناك ذا وهالو يتوملا هوجو ةيجس اوفرع مثالف مهيعأ هأجن وهو اني>
 : - ضلاق وهو هدد يف ة- اق ةثان هاصغو هاصع ىلع دمتعم اًمئاق ت»دو ينوملا طوق

 هلا هلو٠ 1 مكدام توملا ةيلعائيضق |لف )لاقوااوم ة هفص ةفصلا هده تنسلو أهله

 0 نا نحلا تني» رخ اللف ةناسلنم لك ١ ضرالا ةءاذ



 ةرذللا

 م لوك نا لئافل ناكل اعف أاهمع' برضا اهماكمي ده دملا هريخ نيح ناك قلو هنيك ظ

 اذاايندلا نا اناق كرابخا داسف ىلع ليلد هبيشأ امو اذبف هفرعي صاي.الا دهدملا هانأ

 مز نحو نولوش 6 ىرمعل ناك | ماداعو | هروهأ ىر و ابله اريب ديو هللا أه الخ 3

 فسوب ناكو ىن نا ىن هنال هنامز لهأ هبنأ ناك مجيء نب قاأ>سا نب بوعي نا

 رابخالا با وح م هنلاو 3 ربل و 7-5 تول ها ةهاينلا ع ندهو سعم 6 3"

0-7 
 ش

 ع نمو نار< ن ئسومىف 0 كلذكو رادلا ل أصلاو هدد ةها ا مم روهدلا

 ةريسلا ختسأرف رادقم يف امأع نيعرا أ نوهسكي ( 00 نم أ اوناك دف هيتلا يف هعم

 لثم مدعبالو مهتاهزتنمو مهبعالم نمالا هيثلا 3 تناك امو جرخملا ىلا نودتبي. الو .

 فرص هللا نكلو راجتلاو لسرلاو حويفلاو .نيراكملاو نيلالاو ءالدالا ركسعلا .

 نوقرتسإ نيذلا نيطايشلا ىف لولا كلذكو ممرودص نم دصقلا كلذ عفرو مهماه 3ع
 مجر دق هنأ رك ذ دعصي نا مهنم دير دارأ الك ن اكول مهما لوقتف ةلي لك يف عملا ٠

 ناالاحم ناك ممسلا قارتسا ىلا دحا هعم لصن مل ناك ذنم كالذك هناو هيحاص جر واآ

 ايصاع لاز ال سيلبا نا انءاع دق كلذ لثمو نايعلاو ركذلا عم مهنم دحا كلذ موري ٍ

 لازي ال هنا ىلاءث هللا رابخإ رك ذ ةيصعملا لاح ىف سيلبا ناك ىلو ثمعبلا موب.ىلا

 كلذىف عمطإو ناعالاىلا هسفن هوعدت نا الام ناك قدص هربخ نا ملعإ وهو ايضاع

 مدعوةعاطتسالا بو>و نيب مج نالاحنا نمو ادما نامالاراتخ ال هناب هقدصت عم

 الا ناك كلذ هموب هتيب نم جرخم ال هنا انيق ملع الجر نا ولو لعفلا زاوجو ىاودلا.

 فورصم ناك ال سيلبا نكلو لعفي ال هناب هملع عم جوراخا ىلا هسفن هوعدن نأ

 هللا ىلص ىنلا نأ كلذ لثمو نيميطتسملا دنح ىف لد ريطا كلذ 15 باقلا

 واو ةكتالملا ل لوزنو رصنلاب ةباحصا ا مامتو رفظلاب هللا هرمشلإ | سو هيلع 1

 ةنوؤللا اوناكتي ملاذاو ةنوؤم ةبراحلا نم ماع نكي مل لاح لك ىفنيرك اذ كلذل اوناك

 مهماهوأ ن :ء تالاملا نم ريثك ىف كلذ عفر مهيلا هرظنب ىلاعت هللا نكحاو اورجؤي ١
 لثمو نولتق ما نولتةي وا نوبلثي م آنوبلغيا ن ذو.اعي ال مو لاتقلا ةقثم اولمتحيل



أتلاو ميدمتلا رده هيل|
م برض ردش اللاو ريخ

دتح توع نأ ناب أ
 / عقابت توع راهم ا

 ا 5 كلذب ىنب هحانح فتن لعلو ةرد نيرشع ملأ رادقع الا نوكي ال عنب انه لف رص لعلو

 زجباوةب ةنالا هيلع ثاد ام ى> هنيما دهدهلا كلذ انيطعأ دم كلذ اناق اذاو برذلا

 ريفاصعلا نم . اروةصع تيل رب نا لس هللا ةردقر كس ن 0 5 و دهادملا عيمج يف كلذ

 : 0 لا دس ناك وأو ريهز نإ سسك 5 نم هدا نوكي, بيكارتلا نم ايرض

 ١ مذ يس انلوق او لاثم ىلع يذلا انإ وأن ول انا ىلع لئالد كلذك تربظل ريفاصعلاب

 لوق ىنمه ىلع وأ هريغل ىنعلا يف احذ كلذ ناك امتا مال_ىلا اءمماع ليعامسا ميهاربا

 : حيبذلا كما م وق لعوأ ىنن اخ فيسلان كلو هّمنع تب رضو هتكذ دقق انأاما لئاقلا

 ا ا كرر راع هن نيل ع ةطعلا ىن# د دقو تحف مهلوق ىلعوأ

 ' الو اديعب ناك امل امالاح عيبج ىف إبن 2 :غوللا شرف غلب ذا ل

 ١ عيطت 6 هللا نود نم ةييفاسما 0 0 1 ذأ 1 اول لوش نا أنتم

 )7 ناببس نموا ءارزولاو ءافاثحا ناييص ن“< ناك نا أمس الو نمر يدعلو ناطيشلا

 2 هعوحرو نملا ىلا ه.دكم آم ارخسم ناك ده دملا كلذ نا لعليادلاو با نعال

  ناولس نا كلذ ىلع ليادلاو هركو ىلا جرف مطاوتلا ريطلا نم نكي ملو هتعاس

 ..ابراه الاطإ تيضم نيحرلمت مل ت ا كو َْل 10 هن !للا

 00 لعوب هئك و هارت الو ا ةنوهعا ىرت وا ِ "و 1 1 لمعلا ن

 نم سان بس ةكلمو ناماس كلم ىف نعط من 0 5 الار ظل لوقلا هرغأنو يأرا

 يدم نم افح ال ينبني - 17 لسع ب ر) ةنولاَس لامس نام ا زلاقو هن هدلا نم

 هلرخسو ريطلا قطنم هماعوسنالا نع الضف نجلا اع 3 1 ةاظعأ ىلاعت هللا ناو

 | و تاو اما وهو مز م ةر خم هل حابرلاو الوخ هل نملا ت د

 ةردقلا يف نامياس نود مويلا انكولمو اهتنص هذه ةكلم نهب فرعي ال هنآ قانرملا

 ةيونلا بحاص الو ا ص الو مورلا باص نيب الة بحاص مباع ينخمال

 ش / و سلو اهدالب لاصتاو اهراد هير عم كمل هده عض وم نام ياس لهج نمل

 عوط سنالاو ناو فيكف مد-قةلاو رفاهلاو فخلا جبن قيرطلاو راعوا الو راح

 مهبول بحب فما



 0 ظ
 1 ءايدبالاو مالاو ءافلخلاو ءارزولاو ءايدالاو ءاكملا 2 مااملاو عابسلا

 منام لثم كلذ نم ن 90 ) كا وخ نع الضف مالا ما وع اماف طّمف تالاهملا

 فرعن لو ءاوس انف نحنف ةفرمملا اماف ةظ وذحلا قسنبو ظفحلاو نايبلاب لضافتب امناو ظ

 كليو اهنم ربظ) امو ناويحلا باب..أ فراعم رادقاو هتدافاو هناصقنو همدعو لّقعلا '

 ( مصمللا لاق ناف) ناويملاو دانجلا نيبو تبملاو يملا نيبام قرف انفرمع ةلدالا

 ىسيع ناب مؤذن سان نحي اناق دهدملا لعالو بارذلا ةفرعم الو دل مالك فرعلام ٠

 ريغ نم املخ ءاوحو مدا نأو ىأ نم قاخ امئاو 1 قاخ مالسلا هيلع

 ناو ابصلا يف هنكإلاب قطن ايركز نب ىحن ناو دبا يف ملكت ىسيع ناو ياذا ف

 هب يذلا يبسلاف ةداعلا قسن نع ةجراخ ةريثك ءايشابو تدلو ارقاعزاو حلا اهمع
 :ةضتليشسدح بلازا نيف تانديتؤتسس داس هه شحط اس كب

 دهدجللا عمام قوفو متم ونام نود ةفرعملا نم رادّمم دهدملا كلذل ناكدق هنأ انفع

 نيناحلا نم ةنملا لخد نمنابرت نحو ةدحاو لسا ةحللأ ل ا
 دهدملا لاما تين رتو نير غو براجت ريغ نم نيلماكءالّمع نولخدي لافطالا 5

 امنا هديا نمناك ىذلا لكل وقلاكلذناذ لئاقلاق ناف ةنأا ىفلفطلا بلا اع ةلاسملاىه

 هنحمذالوااديدش اباذعهن. ذع اللاق 0 نع كلذ نكيلو ريخ.تلاو ءاملالا ىلع ناك ٠

 نا ميجولا برضلاب كج هل لع رج مل دعا وهو هنبا لجرلا دعوتب دق هناف (انلق ) .

 بذكيو ديعولا كلذ ىلع دحأ هفنمي الف اذكو اذك ةروس ظفحن وا قوسلا تأب م وه

 نسح دق كلذ ىف وهو هىرض هبال هنرمضيف ايبص برضو بذكلا ىلع هب رضيف

 ال |رعإ علو هلهأ عفنو انسح اودش ضْنارعلاو ودنلا نم ادشو هباسح داجو هلمخ

 قوهو ضوحخغلاو ةفاطللا ىف دهدحلا ىناعم قوف مالكب اي ايتفلا ىف باجأ مالكب ماكنو ْ

 لوم نا دحال زو لبف (لاق ناف ) ةوادعلاو ةءالولاو ضرغلا لامحال لكي مل كلذ
 ىف كلذ زاج امن و كلذ زوجي ال اناق داب وهو كتحيذ قوسلا تأت ل تنأ نإ هنمال
 ماما و دهدملا عذب نادل ملاملا عيمج نم ناماس نود وه نمو نايل نال دهدمهلا

 كلذ يف نكي مل نايلس هحنذ ولف مثايانم لبس نمليبس حنذلاو يدإلاو قانعلاو كيدلاو



00" 

 كا اننا نمت رفعلاق نيملسمينونأ نأ لبق اهشرمب يع ميأ للا امسأأي لاق

 باتكلا نم 2 هدنع يذلا لاق قم ىوقل هيلع ىلإو لماع ن“ موش قا لبق هن

 ىبر لضف نم اذه لاق هدنع ارقتسم هار الف كفر ط كيلا ديرب نأ لبق هه كتان

 ين-غ فر نإف رك نمو هسفنل 7: ا_ءاف 0 نمو را ١ ما ركشا نولي

 باؤمءلا لمتح ده درلا 3و 7 لق مهمل لاذ نونعاط كلذ ميجب ف نمطف (ميرك

 ةيصعملاب راذلا لوخدو ةعاطلاب ةئلا لوخدو ةنال ولاو باوثلاو فراكتلاو باتملاو

 ةعاطلاو هيصعملاو ةعاطلا نابجو» ىهنلاو ىمالاو يهنلاو ىمالا بجوت ةفرعملا نال

 رفاكلاو يلولاو ودءلا اذ نوكي نأ دعادملل ىننيف ةوادملاوةءالولا نابجوب ةيصءملاو

 ناو كلذ عيا مزلا ادحاو امكح سنجلا 5 ناك اذاو ىرهدلاو قيديزلاو مسماو

 درقلاو ليفلاو ةلمقلاو ةلملاو ةرذلا مليم ةفرعملا ىف ساثلا عيمج دنع غاسسال دهدملا ناك

 هذه نوكت نأ ىنبنيف ةفرعملا ىف هيلع ارمدقت مثالا هذه عييبجو ماخلاو ريزتللاو

 نم نوبجعت ءالعلا انيأر دقو ءاربنالاو ةمالا هذه لوّمع ىف هيلع ةمدقتملا فانصالا

 نوبجعتبو بارغلاو كيدلا ىف ملوة ن_هو ةياهاجلا يف بارععالاو برعلا تافارخ
 لوقللا ادهومالسلا هيلعو انيب' ىلع حون دار ناك مالا ناف ماا قوط ىف ةباورلا نم

 ريطلا دهفتو ) لقب ل ىلاعت هللا نا انلق عونلا اذه نم دهدملا يف هب نونمؤت ىذلا

 ' ىلع الو ةلج دهادملا ىلع هلوق مقو مف دهادملا ض ىع نم(دهده ىرأال ىلام لاف

 : لاقفريطلادقشو) لاق ةخكلو ةماع سذجلا ىلا بهذي و هيلا دوصعم ريغ أم دحاو

 دصقلا كلذب لدف ةفرعم هلم ماللاو فلالا مسالا ىف لخدان( دهدملا يرأال ىلام

 ن نابهأ ىذ كلذكو ريزع رامحو حو بارغك ناكو هنيمب دهدملا كلذ هنأ ىلع

 عيطتسيالو هلسرل اناهربو هتايدنال ةبا كلذ لمجيلو ريبدب امفو هيف هلل ناك دف ل

 سانلا لقعأ لامع أ لمعي نا ىانلا ا 5 عيطتسيال م ضانلا ء أ لمحل معي نأ سايلا لقعا

 لامعا فالتخابو اههداسسفو امهناه ذأ ةتنم اههرادتم انفع ءالقعلاو نيناحلا لامعابف

 لثعو ةفرعملاو لهجلا ىفو ةوقلاو فيعضلا ىف اهعرادقم انفرع لوبكلاو لافطالا

 دنع ناك ولو هنم ل_هج و لهاجلاو هنم لعأو م ماعلاو ناورحلاو دا دارا نيب انلضف كلذ

 عيوب و مجججا هياياملا بو واب )ا

 0 كا ,

 77772“ سد



( 1317© . 

 ّغ || ا عيجل 1 أعفاو لودلا ن 0 م نأ ف موعحأ بأاىل اخ كل محال ةهشملا

 ماشا ةدرصت 00 »+ أن ءادعدب اكفنا نم 0

 ماعط .لك ل اق نمد قط و اذاط ا جييضل م 1

 ةلأسملاو 8 نأش 0 مالكلا ضعل ىف لئاسملاو مالكلا ضع. ان ركذ دق ذاو

 | نم ناك مأ دعدجلا ىراال ىلام لام ربطلا دّقفتو ) ل> وزع هللا لاق كلذ ىف

 (ديعل ريغ ثكشف ) لاق مّ (نيبمناطلس ىنيانال 59 هنحذأل 3 1 دش اباذع هن ذعال

 ةيصعملا ىلعالا نوكنال ةبوقملاو هل ةبودع مذاب هلدعوتملا ناملسل لاذ دهدحلا ىنعل

 نوكت الو هل ا د ةيصمملا نأ 5 كلذ لدف ف 00 ١ ودع ن : 11 يدا قر

 بجيام كرتف ىلاعت هللا فرعي نا هنكع ناك نم وأ هللا فرعي نم الا هلل ا

 كنئحو هر ١ طخ لامع تالا ) ناب دس هلوق ىو فيل نم هيلع

 نييئاغل

 نيم بط بمس 0

 لا دعلا لاق م ( مي ظع شرع الو "يش 6-00 تاو مبكلمت ةأرسصأ تدس >9 ىلإ

 اهشرع مظع فرىعو لاحرلاو ءاسنلا نيب امو ةتوسلاو كولملا نيبام لضف 0 :

 هللا نود نم“ نمثل نودحسب ابموقواذجو] لاق اكلم ىف كا

 ١ ا 1 1 ز | | 1 ] 1 1 1 تا 1
 سمشلل دوحَدلا فرعف ( نودت ال مف ليلا نع لا ملامعأ ناطم ثلا يق ىروا

 معو ضرالاو تاومسلا ىف ءىملا رم ىنل ادب ار لما : مالا كل 3

 لبو ضر ,الاو تاومسلا بيغملعإ هلا نا لع مك هللا ريخا مدوجس نم بجعتيو (نوفخا

 سان نم رلعأهنأ ىلع لدي اذهو( و ( ملا لا روهالا هلال هللا )لاقمأ ةنالعلاو رمدلا ٠

 ( نيبذاكلان ءتنك أ ![ةيقاقيمارافنس) ناهلس لاق نب رظانلانيلدتسالا نب زيسملا مريت

 للا اهيأ تاز رباذام رظناف مهعل وت مث مهلا هقلأت : اذه يباتكب بهذا ) لاق :

 ينون او ىلع اولعت الا محرلا ن نمجرلا هللا مس هناو ناملس ع نم هنا ميرك باتك نا قلافإ

 كتدبم مت ألي مت مريخ اا ف لاك ىتودمتأ )لاق ناملس ءاج الف ( نيملسم .'
 ايهأ َ 0 اًعودْتْف ةنرق اولخد اذا كواملا نا ) تلاق | ما كلذو (نوحرفت 3

 قاملس ل لاق ( نولسرملا عرب , مب ةرظانف ةيداهم مهلا ةلسرص ىناو نولعف كلذكو ةلذأ
 نو سغاص مو ةلذأ اينم مهجرخنلو !م مهل لال دوني مهيأ مهلا جدا ) زدهدلل ّ



 ظ كو تادأم سانلا نا انف لّمسلا ةهجلا هوهددر فدل زل قو لزام:باتك
 3 7 لوتي دقو هب ممعامتاو هل مهلا ستسا ردق ىلع كلذ امنإو هعضومب * يش * لك فرعلام

 7 ملظملاو و محشلا هيف محلل هنأ ماردل هدم 4 ال رانيدلا ادهم ىل رتشا هليك ول لجرلا

 00 اكو ةأثلا ظاقشأ ضعبو هيزاو لاحطلاو داؤنلاو فورضنلاو تفلاو قرملاَو

 ع ا مكل رخس ىذلا وه ىلاعت هلا لاقو ملل ًاضيأ كلمسلاو ١ نما
 ١ ىلا بهذ لوسراا ناك ناف اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط ام هنم اولكأتل

 2 لاقاذاف هبحاص هيلعاع : ذخأ دتف ل مإ هيلع عّقيام ضعب كرتو كلذ نء لمعتسلل

 00 ار را ولو زورطاو ةوقلاو دافلا ل لاق هناكف ال مكيلع تءرح

 7 مهمالك اومضينا سانالو ايذاك نكيمل اكمس وأ ادبك وأ اسأز لك أ امنإو امل تلكأ

 7 سيلف دإجلا ىف لوقت انف تاق ناف تالماعملا ىف الإ زاجم مهل ناكاذإ ا

 0 ديما هتحن اع هنم كل ربظ ام م اللا دل> ناسنالل نسل هنأ 6 دإ> 97 نول

 ةلماوملا كل ينام قرفك احتلم نكيإلو أف 0 هء ناكام ازيثيف سحديو خاسإام

 ا ال يرتلاو ةذوتولاو ةتنفنلا دج نعو رمشلا نع تلأس ناف نيكرملاو
 3و يف لوقلاو ةفك اس "يلا الأ هب ' عفتنيالو غددبيال هدلح نا معزأ ىلاف عب كفل ىلك 0

 7 لجوزعهلوقكو (هربد د دئمو ١ مو نمو ىلاعت لوك إو 3 2 هلجسدلا كلذ

 1 عئاصلا لجرلل لون برعلاو ( للا ءاشي نأ الا ادغ كلذ لعاف ىنإ 'ىثل ناو 1

 ” ةننسلو كللذوحو | 0 ال راشنملاو ىقثلاب ل امعنال ناكنإو ارا

 الا رطملا لمحتام اهف نك م نإو ههيطل ريملا يمسلو ندحملو خسبطل ناك اذا ازا.خ

 ' االَوَه لاشو ةدحاو ةأرما | مف تناك اذا جداوبال نالف نعظ هذه لوقتو دحاو

 . هيلا ىذلا دودعلا وه محالا ناك الف لاجرلا نم رثك | مؤاسأ تناكناو نالف ون

 . محشلا ناكولو همسا ىف ءازجالا كانت رئاس اس لخد اردق ءازجألا لظعأيف رايجو نم

 ظ تماكتاذاو كلذ زجبإبورثلاو الكلاموحشك ماحشلا ميج ىف زمول الزب
 .شوركلاالو فو رضفلا الو محشلا الورلملا الو غامدلا الو ام ملا نكي )تادرذلا ىلع

 ةايشالا ءدمتناكرأ ريزنملا 2 مدلاو ةتيملا مكيلع تءرح) لاق الف كلذ هيشأ ام الو



2500 

 ا:_لف اولق روهدو يهد امني نوكي نا زوجيو ذحاو هدف ناك كلذ نوكي نا
 راودالاهب رودنامو عئاباعلا قرم لغ ناك نا هن ال بدن رتل اده ىلع ناك نا خسما رو

 لاحم سل. ملف يذلا قدسا ونأ لاق مكلوقل تيثم الو اناوقل ضقانب كلذ سيلف

 رئاس نم اوطعأام ىروم ىلع ناك خسم|ا كلذو تاناهرب ملاءلا ف ثدحي نا ركشب الو

 ىذلا ناكل كلذ الولو مبلبق نم كلذ انفرمع امنإ نحتو تايالو لئالدلاو بيجاعالا

 وأ ْى كلذ ربخ مث ميرك ذأ ىلع عضو اذنه ىف خس كلذ ناكولو يي 000

 اء-ماف مكحلا 20 مالا ركب و أ ( امأف) ةحملا مظعأ كلذ ناكل ىن هب اعد

 يد أف ديرب ل دا ريغ نع ٠ ةلدرخ هللا باهي نا زاح اذا 0 نالوديو باقلاب نا

 رع وأ ولع هيب مح مق نأ ريغ ن :مااخر مل نبات اهب نأ اع الوطو

 أ ع نيملدملا عامجإو ءاس الا لوق ْند هدنع حصام أ ناك دف قحسا وأ امو

 هلوقو مضوملا ذه يف مببهذم ركذي ال ناكأ هتقو يف ًااهريو ةجح ناك دق ةنإو نال
 نبا لاقو يورقلا صءد>و مهج بهذم بهذ و مئابطلاب لاق نم ميك لوق اذه

 0 درقلا رذ ذنب” ىس دعلا

 اهريشتست اهسفن يف اهصاؤت 2 درفاب لمرلا ةادغالبف

 مارفتساالا دا را مومو نعطلا دارأ ّق مم ةلآسم نعريزنلا مير يف ثا ءاسل املا

 َى |ولاق اناوق فاللخ هلوق ناك اذا ا ملا 3 هةهدح ع نمكلذ فرعلا تار | نم مهمو

 سأرلا لودو محشلا نود حللا را دف( ريزتللا مطومدلاو ةتيأامكياع تمرح )هللا لاق

 كلذكن ذأه 7 ةتمما 1 راد و هنأ زحأ زكام لودو بصعلا لودو خل نودو :

 مومعلا وهو دي>او طفل: امهلا صح مسا ىلع لءتشاف اءماج ىلع مقو لوقلا نال“ مدلا 1

 محللا رك ذ نيب «سيلو هنازجأ مسيمج نيب نم ملا ركذ هبال رب زتخلا ىف كلذ سيلو ْ

 تس 2 مكسايق ىف ى م ناك دقو قر مهشلاو محلا نيب الو قرفم انثلأو ْ

 متجب اا مت» ري 1 )محلل راذامإو محشلا مر نا ريزنملا مدس 0 ةتيلا مكيلع 1

 يرحو ب':كلاب مالا م البف محشلا ريغركذ كياع محثاانوهرح كلاب امو ظ

 ف هراذ اوبيصن مل م لاطمستت وأ ةليسصبب تدشن ناف عفديال ىذلا ربخلاب وسام

 ظ ) عب ناويح 1 )4 

 ب
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 "و رضعم

 1 دسالاو حيساقلا الك هي 0 تانفأ مو ناسي 5 نء الاجر اوكردأ دق م م

 نا 1 كف ىف يف ةرعلا امأف كلذ يف اوفاتخا سانلا نإف خماس نيف لولا امل

 متو كئالزلك فاعلا لعجو لاف وطلاو حجرااو فدسخلارر و خلا دحدح نم مه

 "2 ةبح نم 0. ال اهنإف ةراجملا امأف رابكسلا هربلا نم ناك امب فذقلا نم برن هنا

 ِ | سلا كن َ مع !!ىفثدح لق هنا ةمالا هيلع ةل سروام ة>ا 0 بللاقو ءاعملا

 . فسقتو مام دسفيف ىحاونلا م ةيحان ىف ءاو 1 : نارك ال رخ + الا ئكملا لاقو

 0 عابطو حيزا ار كلذ لم م ايالا ىلع مهعابط يف كلذ لادعيف مهنا َر

 1 فيك ناس 0 201 ني ابا شل اوك وبشر 3 اردقو جوجأموجوجأدالب عابطو

 ع عييجوبا ودلاولب الا ع طلت فك كزتلادآلب عابظ ىرتو يناعملاال" ميج نءاوخلسنا

 1 اضخم اديدو 00 لوكبلا دارج ىرتو مهعلابط لع ميمو عجم ند ممديشأم
 !ءادوس رعشلاد وسالا ناشا| س 1 تلا ىرتو كالذريغ ىلع ةرضخلاا ريغ يفاهارأ 3

 نول قوءاطمش ' طمشالاسأ 1 أهارنو هأ 1 صد رعشلا ضد الا خيشلاسأر ف أهارت و

 3 هباضخ لص نافع 1 رمحا هارت ةرجلاب نيضخلا سأ رىف تاك اذإف ءاقرو قرواالا لبا
 و .

 نانا نم ةنلغ ت ِث ميا امو ميس يإ ةردح م دقو رو صبا نيد وم هلك. ثاريف

 ' سانلا ن*“ ٠ ىصخ ال نم انربخ دقو ءادوس املك اها ردك عراطو هجر منو

 . . تانذالاكلا 1 مل ناكدتف نادرجلاو وح اللا تاقاملاوو [ىللو ماو

 'لجرلا انبأر اعرود ا همن لع تان رذمللا ا ىف يطببنا حالا ان :.ار اكرو

 0 اوملا كلذ فداصي نا زوجي دقو لياقلا الا سلا نيب وشتم ادن ع الف تدل نم

 'نونوكر و طابنالاو نيهو.ملا ءال ؤهةفص يف سان ةيدرلا ةيرتلاو ثييحلا ءاملاو دسافلا

 ىفدازر مهاع كلذ لاطاذ ٍرفنولمتل الو 'اطوأ و كا ةنائّض نواب الف الأ وح

 ةورتلل ةسانملارودلا كلتيفو رّمشلا ناولالا كات يفو بانذالا كانت يفوروءشلا كلت
 ىذلاعضوللا نأ ضرأعل ال ىذلا ربخلاب اندنع ثبت ملو فرعن ملو اولاف

 اووف نلت

 3 ارحل دورغلا روص ىلا موق ل يدلا عضوللا وهريز اناا دوف ىلا

 وجو بونملا تبمىف ىرخالاوىلامشلا حبلا توم ىف تبلقنا روصلا هذه نوكن'
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 لرمل رثت ا د كالما ل وةيف اعجو ثب لوقف ةحرابلا ت نبني تي 4 لوف

 نييفوكلا ءاؤ رظ ضعد لافو ةيقرلاب عفش هلل ل مث نم لوقيف مث

 ارايقع ةقتعم» تناك نآو 8 برشاخو ا رش نِإف

 ةراخص اصيئانخ تناك ناو ٠ لك اخورف وأ لكأي نأو

 ةيواعم نب ديزي لاقو

 فتراتا نيئمؤأا 0 دايج * هنت قبسىذدلا دركلا غلبم نذ

 ناهض تكلاه نا اهيلع سيلف « ينتعطا نإ امم سيق ابأ قاعت

 دام تيب نم هعزجك ( طق ءاحه نم عزجب ل ىمهالا راشن نا ينادرجلا ميزو )

 (درلا يم أم اماه جرو كت حبقا ايو) 1 ثيح درع

 ىددملا نب رشي لاقو

 نارطخال درتلا دمتسي لهو * ةربك ميذح فارشالل رطخما

 ناكم لك ط_سو دورق مؤاو امباورطخم نابانذالا رق ىلا

 انس ردع لأ ف ىف مباسحاو 5 ميذح لا 5ك

 5 هلجرب ري تب 1 ري خ اىلابأ ام لاق لياسلاىلأ ع نعبرشالا ىلأ ع نعيممصالالاقؤ

 حرملا اون نيذلا تانبلاهر معا لاق نايبلظ ىبأنع (يم.صالا )نالف لاي يدان ديبعلثم

 دزخ برعلا تلم رزه ةيسرافاب مسا ىلا بهذ رزنتلا رم قتشم مهعسإ 1
 ا . خسملا نا مز نم مف ةماتخع ليواقأ (خيسلا قسانلا لاقو) بهذ اذه ىل اريزنخ

 00 ظ مهو ةدابشلا كلت ىلع اوعطتقف ة ةربعو ةظعوم نوكي امردش ردم الا قبس الو لماتش ال

 3 8 و كالد ربغو تبدلكلاو تارآلاو 8 رجا 0 ص لساتيو قب نأ مذ نم

 َ 37 طور 0 اولاقو تامحلا ىف منوف ك كلذدكو روصلا 510 يف تحسم ين *ل| مالا كان دالوأ نم

 رد مكس ؤ(3 ليقف هصرب وهف هءصأ مئص ام سدقللا ثسو ميهاربا ران فم م اهاأ نإ علا

 لاى ع سيل ميظعلا رجالا هلتق ىف راص ىتح هدلو نم 70 ' يذلا اذبَف صربأ ماس

 3 رح ' © قو قد يفاولاقو نيملسملا ىلع اهفاخ اذا بائذلاو دل لتش يذلاك لتس يذلا

 اولاقاممسرجو نين رتلاىوذ ىوأ يفو ىربعو؟ ىف يفو تورامو توراهىفو ةّهزلا
 ار ارص

 0 هر
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 هدي نيذلا !للامت هللا لاق( اعيمج س الا 1 ًاناكف ضرالا ىف داسف وا سفن ريغن اسفن

 ا - لاب ميصأي ليجتالاو ةاروتلا ىف ىف مدنع ًابوتكم هنودجي ىذلا ىالا ىنلا لوسرلا

 3 . لالغالاو عرسامينع عضيو ثلابخلا عيلع مرحو تابيلعلا لل لحيو ركنما نع مثاهبو
 : .انإ نوكي نأ زوي( انعفءاودب انل ةقاط الام انل حن الا 0 هلثمو( مهيلع تناك ىتا

 / ىلعاذا زوج دنو َضنارفلا يقوده اما نوكينا زوجي و باذعلاف رص نوديرب

 1: . ميرحتلا نم رخآ بابو لابةتسالا ينعم ىلع نالف ىلا رظنلا عيطتسا ال لاق نم لوق

 | نا لبق نم هلع لئرس ا ليئارسا ىنبل الح ناك ماعطلا لك )هلوق وهو
 دم نب ناورم لاقو( ةاروتلا لزتت

 ةردغ ىلا ةريزعخ يثشش #* ؟لاتخ ديرب ادور ىثع

 موثلكو ا ادغام اذا يف رغلا عضرملاةريزنخلاراج مم م

 مودام دبلم درت نم * قيدصدنع باصا دفايواط

 - ِ ٠ مودسملا تالا قلاف «٠ سمشلا_جاح هرعج ى ما من
-ً 

 - هدي دحا ام اولا همي ع يرضملا لاقف ماش مه لعرب رج دفو( ن :,سااوبا لاقو)

 ' برق الذ لاق من ل أَو رارح تنا لاقف هم ١ 00 هيضعأ از اذ لاق هيلع

 كفرت يف تيضر هل لاق مث خفتماا رب رج لعجف بلك ا كرازم ابحالو كراد هللا

 ىل قيدص ثدخ كحضف قدزرفلا ينمي زجاعلا رجافلا جام نا كفافعو كلضفو

 55 دا قال اداه نم بح ىرعشف لاق ثدمحلا اذه كاتملا علصلا | أبا

 0 0 ىلوق لاق وهامو لاقف موش دام دأب ومن تقسو

 ظ ينم عمم ادب 0 ءاده تدب يرن ال

 ف 7 يع رغصل هردق » نم“ مفرا ادهلا

 ١ ع ترض اذا نسرفلا نم نم يقرب هنأ يدبو سانلاب رجس دحا وناك (نسحلاو اا لاق)

 ذا ركذت نا كايا هاقر اذا هل لاق ةسرض ىك-تش, نم هانا اذا ناكف هبحاص
 'هشارف ىلا يوا اذا ناكف هيفرلا تاطب هترك ذ نا كنإف درقلا كشا ا :

 . ىذل 0 نم هلاح يلع تيدودرقلا 4 هلاب ىلع رطخم *ى
060-- 
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 رثك ا اهرت ذل ملو مرح امقانصا رك فق هاا ميحر روفغ كبر ناف

 رك ذوا ةتيم ريغ ناك نإو ريزنخلا لم سجر هنافلاق ريزنخلا رك ذ الف ميرحتلا

 خسملا رك ذ ن. هن هللا هصخ ىدلا هجولا اذهل لمن الو | هسح رو هللا م نأ هب داع مياذلا

 رار رضي امم سيل لوقلا كلذ ناكو بضغلا لوزنو باقسعلا 5 مظمت داراف

 ةروص 7 نا يخبذو هباذغ عضاوم نم فيوختلاو همراحم نع رجزلا هيفو

 سجر اهنيب نم هنأ اضيا هصخ من مرح ام فانصا عم ميرحتلا يف هرك ذ البف درتلا

 / لكالل اهديصسمتاتو دورقلا لكأت نكت برعلا نإ انلق هتفصو هبهذم ديرب وهو

 ةقوسؤ | كلم نم نجع نم لكو َنيَضلاَو ةشيلسار مورلا كولم نم رصنت نم لكو

 تاوبشلاهيلا عزانتو سودنلاهيلا موقت امم ابوه ناو ةليضفرب زنخلاح نورب اوناكم.ماف

 رك ذفاهرك ذ نع ىنذي امابنم رذتلاو ةدرقلا مودلل هركتلا نم سانلا عابط ىف ناكو ٠

 ميرحتلا عضومل ريزنا اب درقلا قلاو كلذ رك ذ ولو قرالا اذه اعنيب ناك ذا ريزنخلا.

 رذقتلاو هركتلا نم مهعلابط يفىلاعت هللاهلءج امل ديكوتلا هجو ىلع ناك امن كلذ ناكل

 مءااورمبلا نمو رفظ ىذلك انءرح اوداه نذلاىلعو )لجو زغهللا لاقوكالذ ريغالو .

 هوجو نم نوكي هنأ يرحتلا نع ىرت 6 كانأبلا دقو ةباالا ( اهموحش مهيلع انمرح
 هوجولا نم هجو ىلع لحال روماهذهو ردغلاو مشغلاو مظلاو بذك_اك نوكيام اهنف .

 قلاخ ناب نييبتلا لوقملا يف لجو لفطلا ناسنالا مبذ نم لقعلا ىف مرح اهاهنمو
 امماذهوهلسر ةنسلا ىلع عامسلا ىف كلذ حبش هضيومت ىلع رداقلاو هلكلاملا وأ ناويملا .

 ةلعا مرحب لو مارحلا وه ةسفن لظلاو ارءفد زو دق ةلءا مرح هناو هناذنو هئيمإ مرخت ظ

 , هئموريسفت :اا, ف رعدو ةلاب فرعل امو ديعتلا قرط نم ءاجام وه رخا 1 تانوةق در

 مان زج كلذهلوق نمرك ذاموحنك َ انتخاو اناحتما باّمع هل أمم نوكيو اباوع تركنا ش

 ليتقلا امبرضا نادبرا ىناف ةرّش اوحنذا مل ليق نيذلا ةرمبلا باعا وحلكو ميغ

 الف نيفلاخم ريغ اوناك اهوحيذق ةرقب رّبلا ميج نم اوضرتعا ولو اعيمج اء, حا -

 بيس كلذ راص تنعتلا ّقررط ىف تنعتلاو ضرعتلا : لياعتلاو ىكلتلا ههذما وبعذا

 تق نم هنأ لئا سا ينب ىلع انبتككلذ لجأ نم ) لجو زع هلا لاق دقو ضرفلا ظيلفت



)0 0 

 0 هواكف اسف هلع ئس نع مكلل نبط ناف ) لجو ع هللا لاقو هنم
 00 قنطار و ني نغ ناتنج هنا موكسم ىف ابسل ناكدقل )

 1  نيدلا:نا )لاقو ة 4ة.ءصخ دك ازوفلاو ءاومللا ةببط تناك 0 "ترو ةيبط ةدمب هل

 . لاف مث ( مظع باذع ملو ةرخ الاو ايندلا يف اونمل تانمؤلا تالفاذلا تانصحلا نومرب

 كئلوأ تابيطال نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلاو تاثيبخال نوئيبلاو نيئئخلل تائيبخلا )

 حونةأ ما ىف لبوأتلا نأ ىلعلياد اذه ىو( ميرك قزرو ةرفذم مهلنوا وب امم نوؤربم
 نيح ممن كاذو ريسفتلا باهصأ نه ريثكه يلا عذ ام ريغ ىلع مال.سلا !مءاع طول ةأرماو

 اينآك طول ةأرماو حون ةأرصا اورفك نيذال الثم هللا برض) لجو.نع هلوق اوعمس

 ةنايخلا نءإ مل هنا ىلع كلذ لدف ( امهنع اينغي لف اهاتنافن نيملاص اندابع نم دبع تحب

 .لاملا ىف ةنايخلا نم قتشي مث لاما اهلوأ بورض ىلع ةنايخلا مسا مقن دقو 0

 ىنلا جاوزأ ىف لزت اذا ربخلا هجون نا دحال سيلو ةرواشملاو ةحيصنلا ىف شغلا

 ةمالسلا يف بهدم ربخال ناك اذا هوجولا جمسا ىلع ل مرا مرخو ملسو هيلع هللا لص ٠

 'ىدتب دق ججرفلا ىلا يلغت هل ةئا.خلا نأ ائملع دقو بويعلا ىتدا ب وصلا فاوأ

 | نوكت هلو ةميظع ةنايخ اهنم كلذ نوكيف نيقفاملا نم أن 13 نا مةتسإ دقو لاملاب

 | لعاودفاتوي مالخد اذا ) لجو نع هللا لاقو ةحببق هايس ع 34 ىاوز مواسن

 77 ايي الالع للا ؟قزر امم اواكف ) لاقو ( ةيبط 0 نم ةيحب يسفنا
  ىلاءت لاقو ( ةبيط ةايح هئييحئلف ع نموَم وهو قار 5 ذنم احلاص لمع نم) لاقو

 1 ةثيبخةلك لثمو) ل ااقو ( قزرلان م تأ ميطلاو هدايعا جرخ 00 نم لئ)

 )00 0 ع طر لد( رط ةرحشك ةبب ,طةلك ) لثمو( هك ةرمطسلا

 ٍْ | يدلل مدضاوم ىف عق 0 ( مانقزر ام تابيط نم اولك ىولسلاو ىملا

 بايلا ادهىف أمضعل انلصف

 . «ررلا 1 د ارا مجر مث 9
١ - 

 امد وأ هتيمزوكينا اللا ةمعطا مءاط ىلع امر < ىلا يح ل لق )لاق م

 1 اوطالووا هنرشاو هرث هن هللا ريغل لع !اًمسفوأ نب حر هنافرب زنخ + مل وأ احوفسم

 2 رو دسه جرا ت

0 

0 
2 
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 ىفةاشلاو ربشاةميرا يف مضنةريزتملاو ىثالل حاصيو وزالاناوا ىفريعشلا ركذلا فاعيو
 ةدح اولا نيملا تماق يتمو لاق ةنس ىف هلك رفاحلاو رشة ةعسأ يف ةر ةلاو ةأرملاو ةنسقا

 هل مع اذا وزنب رزملاو اماع رثع ةسخ قح , ريزا.دحلا نم ريثكو كله ريزتملا نم

 هلت اذا وز. نادإبلا ضعل ىفو ربشا ةتس امل تمت اذا ركذلا ديرت ىثنالاو ربشا ةينام

 ا نوددرب 6 7 ال اهدالوا نكلو ربشأ ةتساطتمكاذا ةريزتللاورهشا ةعلرا

 اركب ةريزينملا تناكاذاو نينس ثالث ىلا رهشأ ةرشع نبا وهو هنمكلذ نوكيذا وزنلا

 م انقزر امتابيط نم اولك )ىلاعتو كرار هللا لاقوءىث لك نم كلذكو افاعضءارجتدلو

 مل ومدلاو ةتييل يلع تم رح)لاّمف تابيطلارك ذم ذم (نودبعت هاي نأ منك نإ ٌلااوركشاو ٠

 الإ | عيسلا لك [ انو ةعبطلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنلاوهب للا ريغ لهأ اموريزتللا ٠

 ري 5 اله )لاق م 3 (قسف مذ م الزالاب اره نارا حذ 5 2 د .

 ديعوريزانخلاو ةدرقلا مم لعجو هيلع سضغو هللا هنعلنم هللا دنع ةبوثم كلذ نم '
 اومرحت الونما نيذلا امأ اي)لاقو ( ليمسلاءاوس نعلضأو اناكم رش كئاوأ توغاطلا ٠
 لمتحت (تابيط )ىلاعت هلوقو (نيدتعملا بحال هلانإ اودتعت الو مكلَدا لحأ امتابيط ١

 زرالاو ريعشلاو ربال اولاق اذاو ةيوذعلا نوديرب برط هام اذه نولون ةريثك اهوجو ٠

 نوديربربلاكلذك و حيرلا بيط ٌمنولونو نودلا قوفهناو طسو هنانوديرب امناف بيط 1

 اذهو بيط لال نولوشو ةنتنم احنر الو ةبيط احمر كانه نا سيل نئنلا نم مياس هلا |

 نمككل باطام اوحكناف ) هلوةك كل لح ىأ كل باط دقو كل بيطي الو لحال 3

 فافز تدبش دقانافعنب نامءدلو ضعبل ينغملا سي وطلاق( عابرو ث الو ىنثم ءاسنلا

 كياىلا ةبيطلا كمأ فافز تدبش لاقولو ةرابطلادبرب بيطلا كيرا ىلا ةكرابملا كمأ '

 لاق دقو مالكلان م هب لصنا امردق ىلع لدي امنا برط كلوق نال كلذ نسحي مل كوابملا .
 اهتدجو لوقيف ةأرملاب لجرلا واخ دقو « ”زرالا دقانم نوببطلاو 4 سال
 نوديرب امئاف قلما سبط نالفاولاق اذاو ٠ .طولا سفن ةذيذل موكلا ةبيط ديري ةببط ٠

 ( هبيط حبرب مهب نيرجو كافلا يف منك اذا ىتح) لجو مع هللا لاقو حلملاو فرشا .

 سفن بيل نع الا ملسم "ىرما لام لحبال لاتيو ةبوقلا الو ةفيعضلاب تسي احير ديري
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 سعاشلا لاق ةيملا نانساهب فصوت امم كلذو مغءلا سة يف ةطواوم كذلا ىف ةقولغ
 تاخر نادعاو ساركلاىلاالطم نيتيحللا قف ناظم

 ىف لاق ىذلا لملو هيف داز ارو هنأش ىوشو هرمأ ددشبف ءىثلا حدمب ىعاشلاو

 . ناويملا ملقم لمجي سيلولاق كلذك مبذلا نانوكشب الو دارا اذهلاق ام بئذلا
 يزعملا لق ملثم لمجم هنقرف برثلا ريثك ناكأم اماو سرفلاوربز ملا لثم نيمسلا

 ةرجشلا نم اونديو هلتقالا اريزتخ عدب الف جيلا نمز ىف لئاقب ركذلا ريزتلغاو لاق

 ةروكذولاق هيف دام طقاست اذاف هب خطلتيف ة ايلا و نيطلا ىلا سهذب مث هداج كلدبو

 كلذك واعيمج اكله اعرو هبحاص امهدحا لتق اعرو ثانالا نع ةروك ذلا درطن رزانخلا

 ٠ كلت يف لخجباو ةملاستم نامزلا كلذ لبق ىهو اهميطاقا يف سويتلاو شابكلاو ناريثل
 سرذلا برقهركي ةصاخ لمجباو هتمجه نم اوئدب اناسنا الو الج عدبال تالاحلا

 فنرالل امافص نم كلذ سيل دسالاو يئذلاو ةئذلل ضرءباذه لثمو ادبا هلتاّمو

 " تءاسءارج يثنالا ةبئذلل ناك اذاوهتوبلب دحاو لك درفت لب ضعل ىلا يوأب ال ارضعل

  اهمنومحنولايةلاو نامزلا كلذ ىفاهاخءوسي ليفلاو ليما ثانا كلذك و تبعصو اهقالخا
 ظ كلذ ناكاذاو هل ماقب 39 جيه اهارتعاو اديدش البج تابج تز.اذا اينال وزملا

 ' نالبجي الامملاف بلكلاو ريزتملا اماف ةيشحولا ةليفلا يف هواسراو هلع اوداجأ نامزلا

 7 قامز يف احير ءلتمت ليما ثانا نا سانلا ضمب معو لاق ةفلالا ناكمل سانلا ىلع
 ” ذخأت المادبدش اضكر تضكركلذ اهارتعا اذاو اهنع ةروكّذلا نودع !بسالف ابجيه
 ١ يزانخلا ثانال ضرعلا اذه لثم ضرميو بونجلاو لايشلا ىف ذخأت لب اقرسثالو ابرغ

 ١ اهتاوصاريةواعناتتم اكبرحتامانذا كرحوابسؤر 'طاطن ريزانخلا جايه نمز ناك اذاف
 " ريزانمخلا ثاناو لاق اهناتتم الوب تلاب دافسلاة ريزتخلا تبلط اذاو دافسلا تبلط اذا

 ' وقت ملةريثك ءارجا تعضو اذاو اصونخ نورشع لمحت ام رثكاو رهشا ةعلرا لمحت

 ' اذاورثكا نمناك اعرو ةدحاو ةوزننم لع ريزانخلا ثاناولاق اهب رو ابعاضر ىلع

 .ةدحاوةوزنب تكن كلذ تلمف اذاف اهمانذأيخرتو عاستو عواطن ىتح عزت ركذلا تبلط

 لاا ا يعس 2

 ماو دج

ّّ 

3 
 ف

آو طف رغشب ' َس نس كييشلا
صل منذو ايصلا نائساب ه ربق لخد هن

 . ظ بفذلا تايم نا مو

 7 0 يمال < محا

8 ١ . 
/ 
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 امرقأو اهتتنأو اهطرأو اهرحأ سلطت اهنال ةلالطتاكت سيلو ةزيفملا بلطا نيزانللاو
 زوربا هدمبو كلذ لبق رجفلاو حبصلا تاقوأ فرم ىرلا يف ىهف جورملاب ادسبع

 رحصا دق هنأ حبصلا ممو راحسالا ىف امان هته ىف فاك نه فرعيف طئاغال سانلا ٠

 اوبرضالذلو تاؤربتملا كاتو ناطيخلا كانت ىلا اباجرأ عقوو اهرو صواهتاوصاب حبصأو |
 سيل فاعثلا نا ىلع تاعثلا ناقورو بارثلا رذحم لثملا اوبرض ام ريذنكلا روكس لثلا .

 نا ولف ههجو حبق امأف هبحاصل اباه دشأ الو سرافال دك-أ الو ريزتملا نم غوراب .

 كلذ لكو ريزتملا حبق لع تداز ال روصتو مج بذكلاو ردغلاو سالفالاو حبقلا ظ

 'ىث لك حيبق هجولا ج.سل درقلا ناو اريزتخ ناسنالا اهل خيسم يتلا تابسالا ضل ٠

 هحبق لع 2 هحاذ حي ا ف هنكلو 0 لثملل هنأ ه كايقرو ْ

َ : 
 0 0 ةريزملا لما لاط مدل لها ضر( را ١

 تيبثتو !,كئاقح ىلا ىغفي تلا بحي رومالل اضرتعم نييبتلا بحل افلكن اكو ةبرجتو ٠

 ايحالاح زورو هكا فرش اهوا كا فلو ايما ابللع امنايعأ ٠

 16 املأ دقو رك ذلا ريزمملا 3 اعر لاق هلضف نايمللو هراق معال فرعل ناكو 0

 ثر 3 غلس ىت + ادحاوادحاو هياع نوزميف ةواز ىلاو قوضم ىلا اري زيخ نير شع ن

 نم كلذ لثم اوأز مها ركفلا باحصأو رظنلا قا هردْخو لجرا اذه ىنرب+و .

 ناسحتسالا نم اهنيعأ يف هل نوكي نا.امإو هعبط يف ثننأت امإ كلذ نا اوركذو ريما :

 اذهنوكي دقو بابشلا تادحالاو' نازغلايف لاجرلا نضمن نوع يرتب ىذلاب ا 1

 عيجنم اناكاذا دوةسملاودفاسلاو ىثئالاورك ذلا نيبدفاشنلاو يكاركلاو قنارغلايبب
 دفاستامأف ىئفاريجلاو رنزانخاا عيجىفهنأ الا نارا فانصأ عنيجف ريثك ةروكذلا

 بحاص ركذامم (رخآ بابو) عزانت هيف نوكينا نمرثك افرك ذلل يئن الاو ىث ::ًاللرك ذلا مالا

 ىف تامالا تاوذ نم ءيثل سيلو دحاو فلظ هلام ريزانملا نمد مزف نال

 ال ناسنالاولاق فلكلاو ذبفلاو لمجحالو رك ذلا ريزتخال ام: برذلاو ةوقلا نم ةنأل

 2 عب - ناويح 5 )

 دبع نا لابو. ةتبلا هناتسا قلي الرز زيخلاو لاق فكاو رثانملا كلذكو هلابسا ينل

 ٠"ةننايسم مسا ل



١ , 

2 ٍ 

 2 هك دلا
 الاف غلا ؛ فانصالا هذه نم سياو ( 0 مهيمرت ل اسابأ اريط

 1 3 اا اك ايش>وو ايلهأ نوكي وب زتحلاف زنزانأعاو ةدر مر: لعج نأ نم ةمئشلاو

 ّّ لكلب ةيشحاو يهو دوبنلا ناو باكآلا 0 ءذامي امم ريئاثلاو

 7 ١ ضرالا بفقاتعو بافءلاو ٌؤيْؤِيلاو قرزلاو روةصلاو نيهاوشلاو ىزاوباا لبق اك

 || عام اهرايك نا كلذو ة ةنرغ ةلصخم ديفلا ابلضش 7 * تايشدولا حراو ا عيمجو

 ٠ باو الاليقت تناكناو راخملا اهدالوأ نم ش>ولا يف تمداقت ناو باد لل لبقأ

 1 ىنح هلك كال صاخب ىششحولا ن نغنملاو الك |وث اديح مجرخ مانق توا اذا ريغصلا نال

 لل عيخبا 7ك كالذ فالح ا عابم 1 تت ديصأ ريصإ

 0 0101 ١١ هطقتاا ناكر تاذ ورج ذخأ ارعإ نأ كلو باذ ذي

 3 .نء انا عقتأ هانفلاو هاير اذا وف ايش 1 ل ْمسغ وهو (علمم الو هيونأ فرعي ال

 0 يبا سعالا لاف ا أو اباتقف هل ةاش ىلع ادع سش الف ىاكلا

 0 1 ببذ كابأ نأ كاردأ نف ١+ انف تورو قوش تما.

 الأ ااشح ون حولا هشا نم منببيخاو نويت اال ؟ذلا درو تلا

 انو تسيب اعو سوخلاو رمل ند 0 باذلاو ٍنار.علا نم اهد هلأو راغمتا

 " برق رقت تناك اذا ريزتملا نا كلذلو دسالا يع ءيث كنظ اف هداسفإو هررض

 0 ضع رزانإللا بلاط اعرو تالغلا كانت تدفو عايضلا كالت تكلم موت 0

 اعدإ | ذلك لوعم هباغل 0 0 بما ردح هنا اي ضرالا | ف 4 7

 نط ميناج ى مح اعر ناك 0 ةمبز 1 رفحنل 5 ]هذ 0

 : ١ كلذ عم م ” دسأ أكد ن 00 ناىنت ةميمب كنظ امو اهدافاب كنظ اذ طقف ريزانحلا

 8 .لخرا لبق امبرف ام . لتق يف تاودالاو تال الابو حالسلاب ريزانخال اوعمتجإ اذا
 - ناكام انثاك هعطق الا ايش هب 4 برضي ال هنإل لءدنب ال يذلا رقعلا هرتع وأ مهنم

 فوم كلذ ىف ناكام ادحاو ناسا مون لك ىف تانقو ةثام اهنم موب لك ىف اولتن ولف
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 دارا نواك اب ال موق انه اهو اهلهأ نم ابيف بعراءاوريصي نا يلإ لاخلا 1
 تايجلا تيولكاب اما بارسعالاو 4م بيطا امامط فرعذ الإ نحو ني.سلا يبا سعالا

 تامملا نا ةئسالفلاو ءابطالا ضم منذو ققراوملا هدو بيئرتلا اذهم هيبش ىلع

 هلا ديزوبا ميزو انسح ءادغ ودفت اماف ةيوشمو ةخوبطمو هب لكن يعافالاو

 كلافنكو كلذ ءابشاو رمتلاو زبألا لكان كدنع اهنال سن يطأو بابضلاو عيا ربلا نم ريخ نه
 * رذقتلا ةهج نم تناك مو.سلا ةهج نم هرودصلا يف تايحلا نا الولو ناذ ذر لكاب

 لوبحعل ناضاد -3 له و نايدلا نا هب !اممصقا ن م سانوناذ رحلا ن 8 1 ل

 سدلو ىايسألا يي ارعالا داردلا تانك لوف ألو ربان زلا خارق نم دروامزبلا ذاخاب

 ةحئارال عن مطلاو قرف ةيوشم براقعلا ير نيبو ةيوشم تناك اذا دارجلا بر ص

 عر |١ ةسو هبوش# براقعلاز واك اب نم سان م عزدقو اهييطلاهم .ٍطو ايطار

 برص اهخأ أ رثو باك ًايلرببانزا حارف باط يف 4م دل> هحوب ىحي َن لضفلا نك نامل

 ل هنأ مهضعل متزو هب انسنأ ىتح - انيفو انيلع رثك دسةف نيذاربلا موه امأف نابذلا نم

 ءابجل اهنوخار ممإف هفر ءملاو كايف هن رسو لوذرب سأرن نيه سل أ :

 0 د 0 ايلا نمو ةوشنلا ا ال نوت :

 5 هف 5 هوس دجو اذا ىب ارعالاو 5 5 ملا وهو

 فيجا َر هن ئائلأ كو ف 2011 5ك ينربخو هزيمسلا ُْف ريمتسكبلا بحاص قرب ْ

 أهفو بطر و نيا نم همخضلا ةمطملا نرد أهارقو زاوهالاب بطرلاو نبحلا

 حمش 6 هيف ىف ابحمش م تجار ط دوا ردن نال اهف دلو: دقو ريبانزلا ءاوكك

 ليلو متنلا ب بتاحضأ نع ىكامثهللا ريخي دقو/هئم بيطأ وه ام وأ ركسلاو قيوسلا .
 نم مه بذي انذخأ الكسف) لاق تالياقلاو ليكشلا ن ا أامو باذملا نم هللا 1
 (انقرغأ ٠ ْن م :ضرالا هر ١ انفسخ نم مك 1 سلا

 مهيلع لسرأو ليلضت ىف مديك لمي ملأ ليفلا باحصأب كير لهف فيك مازالوا
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 000 مب 0 0

 ١ او ورم رو كالا 0 أ ا كولااو 50 فارش الا

 0 لو هثغ هنع رجزلايف ّئابطلا ىنكي و هسفن نع ىهنب درقلا م نآلوا اولاق ةدغرلا

 ا هنه رش وه لب باكلا مل ليبسك ل 1 اهنلسو ا لقا وّنو باطتس امم

 بعل م لكأ نا ىدسالل سعاشلا لاق دقو

 همرد> هياع هللا كنناخ ول « ها هتلك ا نيس

 « همد الو هزل كلكم اذ ظ

 هنكلوع ىذ نم فاخن و وش ىلع فا هللا نا هيلع هللا ك كفاخ ول هلوق ديرب سيلو

 هلوق لدب لو طدضملا الا هلك ىلع فاخن الو دح اهلك َ ال امم هدنع باكلا ناكأل

 له ذل اافهو همرحيف كلذ فخم مل يذلا وه هللا نإ هبط لك أ ىلع ىاكلا نمأ

 راظنااب ف رعب ايف نيدلا باب لخدب باب ىف اذهنالهءضاو مولا عت ”الوهيلع بارعالا

 باكلا ورج نإ نولوقبو نوب اهف اهنوبيطتو سان بالكلا ءارجأ لك أي دقو
 ىلإ اضهانو اخرف مادام ماملا رف هبشي هناكهمللاح:سا بش اذاف اريغص ءيث نمسا

 سانلا نم ناف:ص انوا نيذلاو رينان 1 م ا[ امودتشيو ا نأ

 اةيفوتا ارونس لك نم هل لاق 2سم تنأ هللا « ىذلا رورخلا ىت هلا امهدحأ

 ءالا سعذا هرعو كلد ليف دقو ةلعاا هذمل هلكا اذاف كلذا هلك أ ف رحسلا هنق لفعل

 نمبر شلع ناوكي نأ اضياةلعاو هناطتساأم رذمت دع عودولا كلذ نكي ملوهتموهز

 1 هدوأع هركمل و ريبدتلا ادهربدو طرشلا اده ىلع هلك ا اذاَو 44 وهىذدلا قوف ماطلا

 نويصنن ام رثك اف ماما تاحأ ر الا بئنضلاو هلقوارم كلذ زاَبَم ةدواغ ذاق

 هبضغو هقنحو مدحأ ظيغ فداص ارو مهمامحىف اهْنم نواب ىتلا ريناتسسال دئاصملا

 راص نيد سم وأ ةلرص .ثالد لدف اذاؤ هد ؛ و هلق عديف ن :,..بلا طرقم روثلا نا هيلع

 نأ الا وه اف تنرآلاو لرواو سضلا ل 01م لح را نقع هن دقو اهلع ةوارض

 ريبصل ىت> ابلكا ىلا اببس كلذ را راص ىت> ةحاللا ٌضعبلو ب ريستلا نفعل ة رض هلك

 3 5 : / دو ده هرج اج 27

 ” .قثرس "<
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 فالك لذ( رزانحلاو 7 3 1 ل أوو ةرئلارك ذ 53 لا راص ىتح ا
 ا :

 ةلاذنوهبوشنلاو حبشلا نم «ةصاخلاو ةماعلا رودص ىف الل لمح نكي ملو لاحسانلا بولق ٠

 برتةملانأ انءاعدقو كاذب ىلامّللا اعصخ ا ناويملا نء اهريغ'يثل 5 مل امس فلا

 م لتقأو مهلا نفط سانحألا ةناعز نابمثلاو ىمفالا نأو دسفأ 001 و ةوادع خا!

 ,مزعو مهياعهنوق بسح ىلع هل مهضخنوزجعأ هلمممفد نع مهماو ةلوص دشادس الاناو 1

 ء,ث ةروص ىلع هلادعأ نم ادخأ خسم ىلاعت هرتملو مف هرآ هوس بح لظلم |
 خلا ناكل دا زآ طاقستسالاو لاقاتسالاو لاذنتسالا ناك ولو فانصالا هلا .

 ةاؤما تاكا داو | ريدبلاو ريقحتلا ناك ولو ا يلوأ نادرو تائب ا

 ىلو أب ابذلاو لحقلاو رذلا ناكل بهذ راذمتسالا ىلا ناكولو كلذب ىلوأ ةسضنراو

 ابماط ميحجلا لصأ ىف جرخم ةرد ا !امتو كرات هلوق انلوق ىلع ليلدلاو كلذب 1

 ا نكلو ةرود ىلع طف اناطمش واو سانلا نأ سيلو ) نيطايشلا سؤر هنأك

 هتهارك و هحامستساو نيطايشلار وص ع مج حابمتسا | مالا عيمج عابط ينال لمج دق هللا . ٍ

 ةفاخالابو ريفتتلاو شاحالاب مجر كلذ يف لثملا برض م,ميمج ةن_لأ ىلع ىرج 7 1

 فاللخ ىلع ممأألا ميج دنعو نرخ لاو نالوا خل ىف هللا هلمح دتام ىلا عيرفتلاو :

 سوؤر نأ نبرسغملا نم ميز نم لوق نم هنسشأ قيوأتلا ادهو مثالا ميج عئابط :

 امر ىلإ يحوأ مف دج ال لق )هيدنا لجو زع هللا لاقو نماب ترذ تابن نيطايشلا 1

 اقف وأ نصير طناف ب دا " وا اح وسم انو قا دهذإما نحل نال ه.مطإ معاط ىلع

 سجر هنأ رك ذف ( محر روفغ كير نإف داعالو غاب ريغ رطضا ن هب هللا ريغل لهأ

 فائصأ اذ ىصحأ ينلا ةب الا هذه ىف رك ذب ملو خوسمملا دحأ وهو ريزتكلا ركذو ١
 570 «ءرجت ىلا مهضماب راصو هرقلا كلذ ءارو ام - مارحلا

 ىوسو خسملا ىوس امم | دقنم ىنعم ريزنللا ىف نا الولف ةضراعملا ل مهم ريثك

 ديدشنا فالملا عم ة ةردعلا لك ا وتوصلا حبقو قل ةحامسو 0 5 نم هيف م

 امل خسملا ىف هكبرش وه يذلا درَقلا ف سيل ام ةجءلا قالخالاو ةطرفملا ةطاوالاو.

 00 و
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 : اع امو *ىث لك نود اهتةلخ ىلع سانلا خدع فيكو ناك فيكو خمسا ليوأت ىفو
 3 لضنا ١ فول رج الا فاه انو ةنويدلا حلاسع قروضاو ربعلا نم

 3 نارقلا يف لجوزع هللا 5 دقو دما ىفو مذلا فو لضفلا فو صقعنلا ف اعذب يذلا

 ” ليفلاو يئذلاو بارغلاو دهد_هلاو لحنلاو راعاو باكلاو لملاو رذلاو توبكتملا

 ' ةتولعاو ةحمتلاو ةرعبلاو نأضلاو زعملاو ضوعبلاو رقبلاو ريسجلاو لاغبلاو ليللاو

 7 لهجلاو ءاذبلا فو نهولاىفو فعنضلاو ةلذلا يفالثم ابامخل ًاسانجأ اهنم رك ذف نونلاو
 5 ”:ىرتكارلقن 1 ترضي نا تسال هللا نإ )حو زعدهللا لاقو

 8 . هتادعأ وشج نم ا خس ل العو لج كاذ مم هوغو لثلا ام برضو اهردحو

 3 نوعدت نبذلا نإ هل اوممتساف لثم بر سانلا اهسأ اي ) ىلاعت 00

 ع . هنمدوذقتسي ال دبش بابذل مهباسإ إو هل اوع.تجا ولو ابابذ اوةاخم نل هللا نود ن

 7 0 وأ هفعْضَو ةراكذاب عوضوملا اذهىف ىلاطلا عرف امإو (بولطللو بلاطلا فعض
 1 لج ةدج ل كلذ عم مث بابذلا و هو هنم فءضا 'يثال بولطم فعض نع هفعض

 ' نهو لدف توبكسملا تيبل تويبلا نهوأ نإو لاقو ايابذ ادحأ م خس.« هنأ رك ذ العو

 ١ ىإ لقي ملامإو لياقتلاو رينصتلا ىلع اليلد لوقلا اذ_ه ناكف هتاخ نهو ىلع هت

 0 ثمل هيلع لمحت نإ باكلا لثكك هلثف )ىلاعت لاقو ميك قادعا ادا تل

 . نعو هئاذبأ هعرست نع رابخألاو هعابا مذ نع ليلد كلذ ىف ناكف (ثاي ةرعنوا

 7 ْ رذلا رك ذو ابلك ىادعأ ن 1 اج يد ىلإ ل مل 2 ةدَخاَو روفر دب ىف هلهح

 كلذ ناكتف (هرب 0 ةرذ لامُدم لمعي نمو هرب 1 اثم لمعن ند ) لاقف

 | 0 1 ]و نآكتجرلا ةلقو نزولا ةفخ ىو هلثلاو رصلا يف تاياغلا ترم هنأ لعاليلذ

 عل ارافسأ لمح راجلا لثك لف 0 ءادحأ يسم هنأ

  قادعأ نمادحأ تخسم ىنإ لغبمو ةءبطلا ظاغو ةفرعملا ةلق يفو ةلفغلاو لهملا يف

 امم كلذ ريغ امأف دبلاو مذاب ناويمحلا فانصا:نم رك ذو قاخ ام م كلذكو ارام

1 ٠. 
 كج

 3 م 0
 ا 1



 نور بذعو همفب هرم سدو هر>ج رفح اعإ !وا راع لمتل 37 متزف رف لمتلا ينمي

 مرف ادبأ حافي 3 نأ ِتدرأ نإ 0 تادعلا عاونأ قتلا 1 ن ديعس ةرييه

 رخدت تلاويملا نم سانجأو اولاق اهدمن حم رف اولعفق لمنلا هدد ىف اوخفنيإ نأ
 ىف ريكفتلاو بقاوعلا ىف رظنلا بحاصو ةيؤرلاو لقعلا ىذ ناسنالاب كلذ ىف هبثلو

 رخدب ال لحنلا نا الالحالاو توبكسلاو ناذرجلاو راغلاو لمنلاو وهلا له را و

 رحح ىف ةل تاخد ول كا ىرطقيلا متزو لبعلا وهو 1هعاو اننا الا ماعطلا ن

 نإ قطنملا_>اص لاقو كلذ برج د 0 اهتماع ىلع ىتأت قام 0

 عامجإ تقو ىف لهنلا ةنرق أ : عابضلا نأ كلذو | هلرذ الك أ لمنلا ل كَ عابسضلا

 ةمرالاتدِنَفا اعرو اولاق ةيوق ةداراو ةدددش ةوشاأم اساب لما كلذ سحاتف لمنل

 كلن ىف اوبشن بج كالذك وار الو مل فالكم تلكأأو م ذانم ىوقلا لدعا لع

 لما نأ ىلعو اهرخا ىلع ىنأت ىد ةنضرالا كلت ع ا للا طلسيف لمالا ىرقل

 اضلأ لمنلا سهذبام رثك امو ايدمت ةضرالا نود هنأ الإ يذأ هل نوكيس كلذ دم
 هْض رألا كلت نأ موضعا م ْز را نيعوإلا نم ةمالسلااباهال م ىحىرقلا كلت ن

 الم ليحتست اهسفن ةضرالا نكلو امل لمنلا لك ال اهؤانف سيلوالع ليحتست انايع

 لمتلابو لاق مايالا ىلع امنرسذمو اهددع فك صقتنلا يرب اهم ليحتست ام ردق ىلب

 لءئلازوءسإ مثو ددعااب رخش اهدحاناءو جزااولمنلا لث» اوءاج لاش لثملا برسغ

 وبل رخ الاو وكي اممدحأو بالكلا نوءسإ مو نادب.الا ظعو ربصلابر خش رجلا

 دقو هل ةحتجالا تامث للا كاله تاينسأ نمو لاق وبس لمثلاو وبكت تاكل
 ظ لعابشلا هل

 هبطعاند ديف نيل نا « ةنشبا ليحل

 لتقتو اهناريط لاح فينس اهداطمت امنال ريفاصملا تبصخلا كالت لاق ٍك

 دقورعشلا ابهاوفأ ىف سديو رهصالا تنربكلاو نارطقلا اهتويب ها وأ ىف بصل

 " ىمهتنا الطاب هاندج وف كلذ ائبر
 يسوع احر جزم
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 : ينل ناقل رش 5 ةرشلا ره هلو

 8 ' راح امثل نإ ف جرتو ٠ ارازبص اهيمرتحيرلا داكن رخ الا لاقو
 ا لتي رشابع سرر «- اقجلنفا'ى *لك بسمو

 3 بيلا ؛ ةفص يف رجح ْن سوا لاقو

 : | ولسا ناد ربفاخ رذ جردمو * ايدلا عب للا بدم ناك

 .٠ العم تنأو أعقل « 2 هثالج نيح دما نم ةحفص ىلع

 هدخاف ةنيهج نم ةقرحلا نم لجر هنانب ضعب ةفاع نب ليقع ىلا نطخو لاق

 ١ ةوشح لنلا لكاف لغلا ة ةيرق نم هيرقو هطشو برب هتسأ نهدو اطاق

 0 - . ةءرلا وذ

 اع تبن اهياونأ للدم هب هنأ الو وعي الا ةيرقؤ
 ”اردق انلزتا تناك انكلو ه ىرقلا اه دنع ينتبنام امبانلز ظ

 5 ظ ةيهاتملا وبأ لاقو
 ااا همع ةريثك .عورفلا لبج . ٠ .سشأ :ابهمهرادب ثبخأ

 " هيرهب اولقث ام ردتبف « © تعرم نع اساس ارزأ

 0 اهبل اند افق ريطلا :ىح +." ةعيلجلا لشالا توتسااذاو

 0 ْ ثيعبلا لاقو

 0 ةنطم :ل 52 « هدنعريخال لمتلات دك ىلوهو

 ظ اذإ ل لعبنك مر ىلع يلع ماينل هنا لوب بارمعالا ضعل تمءس دقو لأق

 1 رذلا ةوق نيوم يف رون نبديمج لاقو مام هنأ اور نأ
 ' امدهجرادم تضن اهدلج ىلع *« انراس رذلا حبصل ول 'ةمعل»

 رشة الم لس ند د اريج هرف لاقعم لم نفل) لجو نع هللا لاقو

 7 0 امنع ىلاعن هللا ىضر ةشلاعل ليقو لاق

 00 : زغالا نم رعشلا يف ليق امو رذ ليقاثمل اهو نإ تلق
 سول عب الو رضب سلو 5 رفاح هل حانجو ذأف

' 5 

5 : 
 4 درع
0-7 

 17 مل"

 , ١ اا ١ 5-5

 ه/-:- ١
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 رجع نسوا لوك لايام ١
 اعدسج ايلوت ءالاب ثمصت «. اهرشاون راع مده تاذو ١ ١-20

 اياون ىه امنا ىم.صالا لاق عاذجالا ىلا بهذو فحصو اه>تفو ةمجعم لاذ لفل

 دِسز وأ لوش عدجلا ىفو ةروسكم لادلا اعدج ٠

 عدج الولبع السبضتلا نع ه ايعاظن ع طش 0 اهاقت-سا 9

 1 ىعجش 7 ءابنح نبا لوقك كاذ اماو ٠

 بيدجالوتا,الاعدجالو *# افخو اعدج المبم كسر '

 ريالا مف ول نم .الا لاف حي 2 وهو ملكتو هل هتوص اسم مفرو لضفللا خا ا

 ةينيسرانلاب ةيلكلاو قبلا لثما# يثد وبشلاو بصاو لسقلا مالك لكل كءفنن ل

 هيلع اوخفن مهم للجر مالك م رع نأ تولاملا نش أر دارأ اذإ دوهيل نوكي 00

 نمارو قيلئالبا نكلو مرتك ىف هئاقلا دودملا نم مالكلا مير سلو روبشلالا
 لاملا امرهي نأ الا امه دنع سياف برض الو سيح مالسالا راد ىف اممملكمي التولاؤلا

 نم هل ىذلا ردقلا مظملا لجرلا نع لفاغتب ام اريثك قيلثالا نأ ىلع مال امرت

 هغابام دنع ىدابعلا نوع مالك مبرحت ممدق قيلئاهلا سيئر وناوط اكو يحن ناطاسلا

 لِداخيمو ليفشالا كرت مو نماسيا ل_هف نأل فاحو هدعوتف ئرارسلا ذاذكا نم

 ناكناو لت مورلا ىلع نيماسملا ناعأ نمنأ مهكح فو لي ونهو نيعومسو لف ظ
 ىف كلذ ريغ ىف مهنأش رك دقو هيف مهنس أو 5 هوا هلو هيلع اولمَس ىأراذ

 ةعمر يبأ ن رم لاقو كلانه هيلط اف هتدرأ ناف يرسنلا ىلع انباتك

 ارود نهراثا نم نابأل * اهرلج يحاض قوفرذ بدول

 اومساو اه. نونتكيو ةليمتو ةلمث يمسسإ دقو برسذلا نع نوكني ر هلا ٍمدولاو ردحلاو ٍْ

 ةبض نا لاقو فيسلا رذ وهو رذ هنتم ىف فيس لاقو رذ ىف اونتكاو رب

 رتبلاو نحئفلاب ن #« ايتفلا مم عا دقو 7

 رقلاك مزحلاو ت ه وانتلاك ةكربلا ىذو

 ردلاك هينتم ىف حشالاك ةبْضاق ىع« 0"

 ( عب  ناويح“*)



: 000 3 

 صنقلا تاحصأو ساوسلاو جورملا ىف باودلا ضاورو ءاعرلاو لبالا ةضار هزوجت
 كالو قوشنلاو تاانملاو تاودالا فالتخاب نوفرختل دوبفلاو تالكلاب

 هم لّقعا وه نم هلثم فرعي الام فانصالا هده نم ابورض باراعضالاو رعبا

 دقو لكشلا اذهناو يللا نم لكملافهريغل ام 5 فانصأ ةنءاعم نم هل نكي ملاذا

 : ةيؤر لاق ة صدأ رث ذ

 لكحلا لعتيتوأ ىو :اوأ * لسحلا رمت ترميناول

 لفتا 2 ناهلس لع ١

 هدباصق ضع ىف ىباعلا هل لاقت ىذلا وهو ىميققلا يود نيل أعلا وأ لاقو

 ظ ريرجو طنب ورك ديصقلاوزجرلا م ند نع قاملاو اص نب كالادب< يف

 ْ ىتاعلا لاق ريغو مجنلا ىباو افطخلا نا

 اهداوس هتفب ل ىرخأ رواست 2 31 محلا لوقرلعيو

 داوسلا وه داوسلاو همبفل ءاوس اهني ناك ول توص هتاجانا عمسإ مل ىذلا رذلا لوق

 ش ىلذحلا ريبك ونأ لاق داوسلا لوطو
 لزعألا كاملا ىلا ترظن ىتح « منأ مف نيبلاطلا اهنع ترواس

 : بلوت نب رفلا لاقو

 اهران دقو٠ ليالا دنع تدبشو م# حو دفا اذا ثدب مثقل

 أهرافش تح حل-لا نول ناكو « امر راجل ةدلؤا :قباذ لق

 اسان وجم وهو 0 دشنأو ماكتملا سعاشلا ىمدتلا لاقو لكحلا نآش انرمف دقو

 نيفورعم بلغل ينإ نم

 سلاربلا اهباع ججالعأ ةدابع « اهنبذو نيب ال لكحو مت
 فحمللاو فاظلاو رفاهلا تاوذ لثم مجعلا تا وذ لج مجعلاو لكملا نيب لصف

 .لاقف اههاوفأ نم حيتقا تسيل ىلا لاكشالاو سفانخلاو لفلاو رذلاك لكلا لعجو
 نع رب راص مث اين اسمن هللاو ناك ىتح هيف لاقي يذلا نا درذلا صاح ذ؛هوب يل

 نب رفعج لضفملا دقنأال لضفملل يم صألا لاق بارعالا نع ربخ م”ىراصنلا
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 اض مستفز ورعشيال مو هدواحو :ناملس 6 ءطخحال 1 ب اولخدال اعلا ابيأاي ا :

 تبرر يب هنم بيجي اريذل نا هل د تاقف (اهوق نم 4

 مالا هيلع ينلا كدحضل لق هبأف لاق هيلا تريهذ أم ليو أتلا سف لامف لاق بجعل 5

 ةردانلاك هن دوم ربغ ن لوطا ١ يع لكو هبد ىع ةردأ ن«و يملا مالك ن“ ءادالا نم ٍْ

 57 00 كلذ فرظتسا هنا 1 يدنع ناواس مسبتف كحضإ وبف ن ونللا نم ممست ٠

 'يث لكذ نا سودا لوق نع هئاأس ) هاحودلاوب 1 لاقو) ليوأتلا وه اذبف ةلغلا 3

 ندبتسلو أم ءامجي ندير رحجلا ن< نجر ىباوللا امناداس نا نولوش ل لاق رذلا ىت 7

 ياا ىسن> نصا لل لا بل 55 03:بل

 ريهز لاقو نرماعط ن< رع يذلا 2غ 8 1

 مجلم ىفارو نم لا ىودع # قا ىتجاح يا لاقو 7
 من مأ اهلحر تقتل ث مح دل اني ةزيثلا توب عزم , و نيكو :

 نمهعنع لقثهناساىف ناك اذا ةسدح هناساىف لاقيو لاف لفلا ةنرق ( ءالملا ضع لاق) :

 نم لكحلاو ةاكخ ةنا هي يف ليف ١ 4 ةيمدعلا 0 ن< هنأس ١ ْق ىذلا لقثلا ناك اذاف نايبلا . 3

 هيلو هرحضصو هد ردح فيع هح را فالتخاب ناد توص هل نكي 0 أم هلك ناويل# و

 هع 21 كلذ ريغو لاتعل كيعو كدع 5 دافسلا دا رآ اذا هاه كنه وأ هوذني ام

 42 تيضفاو مهظافلا ر روص تافاتخاو سائلا مالك 1 باس نأ ( دنملا عتو)

 دملا يفو هد.شلاو نيللا ف مهناو 0 ريدأ همو ]أ مالك جراخ حمو مهفرعم .عاسنا ردف#

 مير اناا كرا مهرطاوخ 20 م-مماجاح ترثكلو م, اجاح ترثك عطقلاو

 ابحارصأ صاونم ا و 25 د الرينانسلا او اولاق مهنفرعم عاسنا ردق ىلع تعسناو

 5 هحوكلذلو تالا 0 :اوخا نس اذا أهحامصو ة هروص كلذلو تف ١ ص اذإ.

 تللق الف هروص كلذإو تعاع أذا 1 محايصو ة هروص كلذلو مالا اهدالوأ تثعد اذا

 أهثدب ٠١ أمف كلت أ 0 ارا تاود ديأإ جراخم هو>و تاق تاجاحلا هوحوو ف رعملا هوجو

 نم ناكام الا اهنع همبغي الف ايفخ امتوص نوكي ام ءايشالا نم مئاولاقو اهمالكو ه

 ع لئامشلاو - اراشالاو تاكرحلا بورصا هبح أص مرش 57 يمننمو ب 2

 الو رادقملا كلذ نع ره الام ةفرعملا نم ابعمو ةريسي ددعلا ةليلقو ةيلج ةسهاظ
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 آي انثدح و ) ده دملاو ةرصلاو ةلحنلاو ةلملا ٠ ناتغنال منرأ باودلا نم لاق

 ظ ٠ نب نا ا دج ا لف لوو هس نب نمل اندع لف ضزتملا نا دم نا

 7 4 دقوأ دقو ءاجج هتجال- قلاناف الزم ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر لزأ لاق هللا

 | ذ نم ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر لاف ضرأ ىف اماو ةرجش يف اما ل ةيرق ىلع

 ىأ 0 رع ةعدز وب نأ لق ريرج نب ةعرذ ىلإ نع بوبا نب يبحيو اهئفطا ابئفطا اذه

 ب غ5 لمت ىلا ماقف ةلع هتضمف ةرحش تح ءابنالا نم يىنب لزن لاق ةربره

 با 2 000 ىندملا دايز نبا هللا دبعو ةدحاو ةلء الفا هل ليقف نولتمفةرحش

 ءأ 0 ا سا ريكا ى عل عن ةماس ىلا نع

 ن* جرخأف هزابج صاف ةلمغ هتضرتف ةرحش تح ' ءارنالا نم ين 0 0
 5 7 تكساها ةله كتصرق نا ىفا هيلا هللا حواف تقرحاف لولا برت سعأ 5 2 5-0

 للا نزمم انثدح لاق (ريثك ٠ ن يم )ةدحاو ةلع البف ىلاعت هللاذوبسي مهلا

 اك فيلا يفك اذارذلو لقلا نا لاق ىاوتسدلا نا ماشه نع يتانزلا ثراحلا

 : ةنحالا لهأ ا (ناسحن ماشه )هنقلف تبن نا نفخو ءاتشلا ناك اذاف ىملا نام

 2 ار وا نيدتللاقف ىبركب هفتحالا صاف ىذا ل ذلا نم اونل "نسق نبا
 4 , ونا لاق لاقريهز نبةماسق نع ةليمجىلا نإ فوعو نبهذفلاق ناعفتلوا ناعفنل

 : ان نايل ىبدملا (دايز نب هللا ديع)ةداس لمنلل لا ىتح ةداس * ىث لكل نا يرعشالا

 0 تمس لاق ةرب سه ىبا نع نمجرلا دبع نإ ةملس ىلا نع بابش

 لابس أر ةمفار ةلمت مم اذاف نوت سانلاب ءاينالا نم ين جرخ لوقي سو ةيلع
 5 7 34 0 للا اذه لجا نم م كلل بيجتسا دقف اوعجرا ىنلا كلذ لاَقف ءامسلا

 © لال جرخ لاق يحابلا قيدصلا ىنأ نع ء يمقلا ديز انثدح لاق ( مادك

 ا اهئاون ةعفار اهربظ ىلع ةيقلتس» ةلك ىارف قدسنسإ مالسلاو ةالصلا |هيلع

 3 و انيق نا اماف كييقس نع ىنغ اند سيل كتةلخ نم قلخ انا مبللا لوقت ىهو

 يبا أ ( ينسوا 13 ةوعدب متيم دقف اوعجرا ل نا امإو
 تاق ا ىلع اونأ اذا ىتح )ىلاغت هلوف نع فوكملا ورمت وبأ لأس لاق

 ا ا
١ 35 5-0 5 
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 وه

 نوضنلاتاذب ىدملالظتحن « مهتم رفاسملاو رافلا عب ظ

 ةماي- ل اهأ نإ لاّشو بشلل لفغد نعه ورك ذ كلذكو رذلا نم نافنص لاقيمع ورزاف 3

 كلذ يف تاصلا يبأ نا ةيمأ لاق ةريخلا نب ماشه لاق نينرم فاعرلب او كله
 . اريمذتلاو باذملاهارأو « ”انغوةايملافركذلا عزت ١

 ارومو م,:كلهأف انيئسو 0 م,ملعدارحلاورذلا 1

 : اروس ناك هارخلا ناوردك يذلا لح هلا ثلا
 مهفريطلاو سنالاو ندلا نم هدونج نايلسل رشحو) لجو زع هلوق قحسا وأ أ 0 1

 هناكفلقلا ىداوب افورعم ىداولا كلذ ناكلاقف (لولا ىداو ىلعاوتأ اذإ ىتح ن وعزوبا ٠

 دقو مدالب نعمالا نم ةمأتاجأ امر( لْملا ىمح )نوكينا ركن ا ّ

 بجي موادب و ع متدسو بج مزدأو بج ؟ريمش تاقق ركسك لهأ تلأس 1

 ماتال لقلا ةريثك ضر لك اولاقف بانعأ مكل تناك ولف بحت «جاجدو بجي يلو ا

 نك ٠-1 ةرجملاكا”لمج( م كنك اسم !ولخ دا للا اهم أاب ةلمتلاق )رق مثبانعالا اهيف

 توغو .ةنليعوةمتنا ن 0 ناماس مكن :ءطال )لاق 1 * كلذك اهيمسل برعلاو 8

 ناكو نيمولم منكو ٠ نيروذعم واكف نورعشي ال مهو تااق مث دنجلا داق نم دنجلا ٠

 اقر اعدل كو اهواوغ نم ار أل( زنك عاما ) لاقكلذإذ مكيلع دشأ |

 لمحأنأو "ىئدلاو ىلعو "ىلع تمعن ى ١ فلحبت ركشأ نأ ينعزوأ بر) لةكلذ دنمف ٠

 طيضاو ةرذ نم نطلالاشو لاق(نيهاصلا كدابع يف كتمحرب  يلخدا] 1 الاص

 لاق برعلا ةريزج ىف ةفورءم يهو قاسال ضرعل ةحرق ضيا ةلهلاو لاق ةلغ نها 34

 هلوق اماف ةرذ نم بسلا لاق ّ ٠

 ءولكلا !هتيدنال اهلعر ه ذلادآو نءىلوحلابديول 5
 رعاشلا لاق اوه امئاو !,كسم نم فرعبال اهنم ىلولا ناف ٠
 اعقاب نيبيمملاب تسماىحلانم # لّرائم ىناصحلاىلوع طقللا 0305

 (تابشنء! نع حرج نبا )مر , الا تاوذ نم ىلو لاب هبي عف اهرانصاصلا ل وحو لاق

 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نا سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع .
 م ن

 : ١

0 
0 : 



 ٠ اوهذ 00 2 مو ةاو رق فو زر ف ةايضن 1 ساب مثو 0 53

 ظ لبهد وبا لاقو هالعأ نم تبرشل ةرذ تدرو ول تح ضرغلالوزو عولبلا

 اعنتماف مونلا سمأو « امنتك افلدالاذهبرأ
 امي دق نوّسزاا اطو> *# ة ركسد طسوبابق يف

 أعين قاد 03 تنكس 2 هسا اذا ىتح ةفرخ

 3 املسلاو مونتلا للك #0 الاجر سلاف ىريغ دنع

 ّ ظ ش اعلظذ دلك ام هارأو 8 ةلعا تبل. ءم كاذ

 كلذ لدم ىف مجن حنا وأ لاقو
 هلمر>و هردس اتي ريضخاو « ةلبئس حايرلا باشن 2

 هلصوح ايول ضورلا حبصأو « هلودجو هعاقالا طم

 هلد رخ حاف اسر خ نم تحنأو «... هله حيبلفا ملف رم رفصأو

 00 ضفتاو #* هلطنع ءاوس حصفنعقشناو

 1 ليل لسن نيم نع راط . ». هلفم زاطف لسا تاتخاو
 5 ةديبع ونألاق ةرذلا ىفكلذ سام دقو كل هءممجو ةلمقلا كيا ديز ونأ لاق

 /''هيفامب رجحلاو بارتلا كلذ للا ةيرق هريغ لاقو لملا ةموثرج ًاضيأ ىهو بازلا ن
 ام . لابزاو رم وهأ لاق -نز ام اومس هيو ضيبلا وه نزاملاو نزاماو بملاو 5

 ظ لبقم نبا لوق وهو ايف ةلفلا ت
 البز بوكرب ونرب لف + هررلع يع راجنلا مرك

 : مخ نا دشنأو

 ظ - بابضلاو سحنلاب م « اروط لفلاو فاعراب اوكله

 ملا ضعل ىلع رذلا هللا طباسل ىف ىم.ص "لا لاقو

 نيبملاب مراد ة * وسم افا نيف وهزلاب اوتمل

 * نوطشإه. مازال د ن #* اقيقعو ارزاف هللا طلس



 هك

 ردص وأ: ةدحاولا هدب 5 هارجلا هبنشل ام ضعل وأ دارجلا ناسالا لكنا

 ةرذ لبش نا ثباي الف لزعملا كلذيف دبع رذلاب هل الو ةرذ هيرش ىرب سيلو ةدحاولا .

 تغلب نا دعل امنزمعأ اذإف اهرجو اماقثو اماق لواحو اممورتف ةدارلا كالت ىلا ةدصاق

 اهفاخو تابقأ دق اغارب نا ناسنالا كلذ ثبلي الف ةءجار اهرحج ىلا تضم ارذع

 همشنال ا مثلا قدص كلذ لوأف امامديف املاع نواعم. ىت> دودمملا مودل طيطاك

 ؛ 7 ةثام أمهسج لزو ف ى* ل 2 ةلوام ىلع ةءارهاو ا لعل , " علاجا ناسنالا :

 ًارارص هفهض نوكي ام لمح لع ىوقي ناويللا نمش سلو ةرضاةلا

 رعامو تاق ناف ساشالا 4 الا فامضالا فاعضاب ىذرت الانا ىلعو اهريغ

 انور نم آمأ مابحبوص تربخأ ىتا ىه تزحمذ ةدارجلا ل تاواح ىتلا نا لجرلا

 تزحعف ةدارج لهن تاواحطق ةرذ رئملان الو ةءرجتلال وال اناق نيمدقم لك تاكا

 نيبو اهني نيملا ف لصفن ال انك ناو كلذ لثم ارعم اننأر الإ ةعجار اهانيأر مث اهنع

 وأ ايش تامح طق ةرذ رب لاننا ىلعو انلق ىدلا ريغ باقلا ىف عمي سيل هناف اماوخا ٠

 ىلع كلذ لدف ءىثشب !متربخو ةعاس اهتفقاو الا ةرذ اهاّتلَتف ةغراف اهرحح ىلا تضم

 مو ةلهأ تذكي آل دئاراك اههابشال تناك انا ةدارحلا سايس 0
 كلذ نم 3 ا وه أع قط دق.ناردلا ا اهتخا ىلا 7 وى اخ ل بجعلا 1

 ججاجعلا ن ةؤر لاقو افاعضأ

 لفل مالك تايلس لع « لحلا مالك تماع تنك وأ َ
 ؟نك اسم اولخدا للا اهيأ اي ةلك تلاق لفلا ىداو ىلع اونأ اذ )ىلاعت هللا لاقو ٠
 ينعزوأ بر لاقو اهل وق نم اك>اض متقن ور عشب ال مثو هدونجو ناملس ؟لن امال

 هنيع تتيئاف ناملس تفرع دقن نارتلا ربخأدتف (يلع تمءلأ ىنلا كتممن ركشأنأ
 فرم اهما ربخأ مث !سأو مزح اوهام 8 ,تابحوص تزضأ اه أو هدنع اهتطن لع ناو

 طاح هبشن ركن لاا أ كلاختو نورعشب ال مهو تلاق دقو دونجلا ريغ نم دونها

 ابليبسب ىه يتلا ىناعملا نيب لصشب اقطنمو الوقو انا ال نا كلذ لبق فرعت ملكنإ
 تالاهجلا لئاسمنع ةلأسملا نا كلذ لوأف ةيصاع ةعيطموةيهنم ةروءأمو ةناكم ابلعلق
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 | متوتر
 ملسو هبحصو هلا ىلعو دم اندمس ىلع هللا ىلصو

 ْ 3 ع 7 جول ةرذلا ةلمج يف لولا هديانو هللا نوما ءزلا اذه يف ادن

 دنع سيلا أ نماعد ميظملاىما هلا الا ةوف الو لوحالو ثلثا فحصل ارخآ
 او بيجتاو بجسلا ضودادرأ اذ انكلو ميرا نع عفدلاو برها ىف سرفلا ءانغ

 الا سملا نم هدنعأم كا 7 نيبملا فيخسلاو ليلتلا سيسخلا انرك ذ ريبدتلا ىلع

 ناسذالاو هتمحا نمو ناسسنالا ةلك اشمو بقاوعلا ىف رظنلا نمو بيرغلا ربدقتلاو

 )قاتل دب ةرذلا نا انءاع دقو هيلع لمت شي ام كالفلا اذه هل رخس يذلا

 7 نسحو اهدي ماس م مزمل ناكما تاقوأ عيضن الو ةلبلل لاح يف مدقتنو

 : ملا ىف ءاتشال اهترخدأ ىتلا بوبملا ىلع فاخم اهنا اهرمأ بفاوع يف راظنلاو
 ا الو طيبا اهربظ ىلا اهجرختف ضرعالا قطر ايلبشو سودنو نت

 0ك أ دك |, ناك ار مث داسفلاو نخللا اهنع يننبو ميسنلا ا.رضييلو

 0 تلد نم أما معلو ةبحلا طسو نم ريمطقلا عضوم برقي تبني نا تفاغو
 : 0 116 ذا اما افاصنا هلك بلا قافت ىهف باقتتو تبأنو *ئدتب

 3 7 هللا عيبجج نيب نم تلي وكلا فاما نال اعابرأ هتتاف ةريزكلا

 0 كلذ ىف تناك امر ىتح ناويمحلا عيجج ةنطفل ةزواجم هجولا اذه

 / ول سبل ام حاورتسالاو مثلا ىف امزو ةفخو ابصخش ةفاطل ممم ألو سانلا
. 2 

1 
 ل نك
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 مده باتك نم مدارلا ءزملا هم

 ناويحلا
 ظحاملا رح نب ور نامثء ىبأل

 هر 766 ةئس ىوتملا قدمت

 وه تاتكلا ادهو

  برعلا كح يف عماجلاو بدألا ىف عرابلا
 20ه ا -> 4 هدو و ل ل

7-5 

 3 هعبط مزلا ةظوفحم عبطلا قوقح ل

 ئونل ايرغلاوناتتكر فاد حاجا

 ما19.5و - هلا ':؟ غةئس

 +آ*001 200
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 « ناودملا باتك نم علارلا ءزهلا »

 هفيعح
 _ لقلاو ةرذلا ىف لوقلا ٠ ظ

 رتل اود رفلاىفلوقلا ةلجٍباب ٠١

 ريزتللا زك: ىلا لوقا 0
 تامملا ىف لوقلا

 تامحلا بيجاعأ نمو 4١

 ضرالاناشخ تاردآ
 ةيحلاب عنتمملا يحالو ة.هادلاب لجرلل لثملا برض نم باب 8

 نيب رض لع ريطلا م
 مياظلا يف لوذلا ةلمج 25

 لوالا. نم بعأوهو رخا باب ١

 مس اضيباا نمهل قت شا ايف لوقلا ١

 اًمماسقأو ناريئلا ىف لوقلا ١50

 رخآ باب 48

 <« تسربفلا )



 ٠ 3 انا فص
 شيف شضانا# نويل *# اولمف 6 0 نييك

 ش دمحخ نب ناورص وهو قءّمشلا وأ لاقو

 : ىراد ةرصالاو ن « وزع زاوهالاب نأ

 .يرارتو يلهأ ثيح م كعبو كعس يبى

 هنااا مهد اال دام ات رم

 يبلغتلا لطخالا لاقو
 3 ” مرطب ولاهتقلا دازلا ىلع . » كي اذا انيح نالجملا ربغ دنو

 0 ن* حبمف 8 ةّنع كل دب شافخلاك حبصيف

 5 0 يعاد 9 ّ زذاا ف 2 ع 0 33 وشيفافخلا 00 اا ولاقو

 0 ١ لبا راعب ان نإ 0 هروصو 2 |١ ةذإع

 1 هلا 0 .نب هللا دع نءيفوأن ةرارز نع ةداتقاثن د لاق يا وتسدلا بحا ص ماشه

 5 3 سدقا تب برخ اذا 30 شافملا اولتشالو 3 6 نومي , نآف عدافضلا | ولده اي

 م  ةرارز نع ةداتف اعندح لاق 0 نع دام ل ىّت> ردح لا ىلع ينطاس برأي ل |

 رءدعأ نأ رحبلا ىف نذأتسإ ةبإف شافخلا اولتقت ال رهع نب هللا دبع لاق لاق 4

 زامعو حيبست ١ اهقيق ناف عدافضلا اولتش اللو قرح ثيح سدقملا ثا راب * طيف هئأم

 لق رس ب هللا لص هللا لوسر ىمأ لوش نسحلا تعوس لاق يثرقلا ادعس نبا

 ع ؛ (يقريبش ىلع يهو ةنامرلا ىنأ, شافخلاو لاق غازوالا لتقب أو طاوطول
 شيفافخلا ن «نامرلا نوظفحي مو هدحو رشتلاالا عدب الىتح اهف ءيث لك لك أنف امنع

 0 يزابلاو لاق ةرومصلاو نيهاوشال ةففاوم ش «دفافخلا مومو لا ةليح لك

 0 و ل « كلذ ىف الو اهلع اهنادبأ حصتو امنع نمسن يهو ريطلا حراوج

 0 3 ىلاءتو هناحيس هللاو ا نين مفنلا

 0 )ردن عنارلا فحصل هولدن نا ناك نمد علا »ا
 ا

 1 0-3 وب
9 

 ري د



 ا

60010 

 بيجاغا نمو تايملا رامجا ىلا شحولا ريخوبددآلاو ةليفاا دح زوجنو رسدنلا ىل.

 ىناوالانا لوقتف ماعلا دقف ىلع ربصلاو رمعلا لوط ىلع حاصن اهراصإا نا شافللا

 وش مل نغلب اذا نهدالوا ناو تارمعملا تانسملا 9 نم رمقلا ىف نريظلا

 ريكا لع محشلا لبقتو مسجتو حضن امنأ اميجاعأ ن نمو رمقلا ءايض لك نهرا
 ا ف تاخد الك ةيقولسلا بالكلا نأ ْن وطنا بحاص ص معز دقو قالا ىلعد ظ

 قبهاز وك 595 مالذلا نأ انملع دقو اد> ب نغ اد_هو ةلظامملا ىلع اهل يوقا

 ل ١١ هل ضرعتو ربكلا هعطق ىتح كلذك لاز , الم هغولإ لوأ دنغصرحأو حك أو

 نم دحاو رادع هيبش ىلع اموبش ةدحو | ,غولبو ابك اردا ند ٠ نم ةيراجلا لاز الو 1

 ىوَش كلذ دنمف فصناا دح 7 تدلبو ناك !اذاف نيتماع كلك ةفازإ 0 1

 لوكلا جيمت نوكس دنع ةوبشلا جيبت امئاف هابلا ىلع صرحلاو ةوبشلا ناطاس اهبلع

 ماف شيفا 38 ىف ءا سنلا هارشأو + ءأمم ملا لوق امأو هدح لالكو ةنوبش رابدإ د- و

 يذحو را قيم عسل ىتح هم نم هئس عزمي ل يصلا ضع اذإ شافالانأ نومحزي

 تءلب تل لوفلا كالذي انا اعأ هن هيرق نمىتش>وو شافملا ع د يزف قل ام

 ىلا انغلب اذا ايش اهنم رك ذن نأ ىنع تافارخ هه شو اذه يبءاسنلا هارشأو ءاساللا ١

 ءيم نوكن اماينمو ]دلل ميلا ديلا قر عدرالا تاوذ ريطلا ن نمو هسءضوم

 رهبلاةئدر ناسنالاو لطاب اذبف للاب رسل ار ا هبلاو ةراقلانا اماف رصببلا

 سيلو لوالاب ىمعا هنا هليواتو ر رش ١ ليالاب مهلم سعب ال يذلاو ل الب.

 اذه الا تعمس ام ديده ليالاب صبي ال نأ لاقي هلأ نم رثكأ مسا برعلا ةغل ين

 قنعلا ةيرقم ةارملا تناك اذاو اءيمج راهنلاو ليالاب رصبلا ءىسلا هناف شطغالا امافا

 ءاسنلا ريغ يف معصالا دشناو ءاربج احلل لق رعبا هد د
 ينينغت ةليع نم الو ارظن <« تابلا اها 1ولالال 0 0

 تربظأهلوقو ميط عب ا ىأاو !ًانالدلوقو سمشااى رمال ىذلارهجالانأ اور اوك

 قعصلا ضم ١ !ءاحه يف روصنمنب 5 < لاقو هءاسل هن و

 شياحالاران نم كصاصتقا فيك هيلع 2تسبل يبا و يقتيلا : 3

2 

5 



 ف 20 5

 كلل ضي الو دلي وهف فرشأ لك نأو اضيب ضيب ال نا لا

 5-5 شيئا اذألو شاب امو ناكاذإو ناذالا فرشأ ناك اذإ | ناويحلا

 00 حو داتو لبحت ىهف اهلاده ناف ريطلا نم تناكن إو نيب: صخشو

 اس مد دنقو ضدخلا ناكل عابضلاو بنارالا نم نورْذمَتِ, سانلاو

 قى وةرثكلاو ةلقلاىف ابسانجا فالتخا ىلع ضيح ابك يرالا تاوذ نا

 لمح ؟ ل هيلع ابفوخ ن نمو اهداوب شيفافملا يأ نض نم مغلبيو لاق ظلذلاو ةقرلاو

 د كلذ ذ نه ىوهتو ريطت يهو هتعضرأ | ءرو اهش هيلع تضبق اعرو ابخ أنسب! تخت

 3 الا وأ رمع« لاقو ريطلا عابسو كرمهاشلاو ماما هيلع ىوهي ال ام ىلع اهدلو

 0 3 ,م شافنلاو اعنيب تبقاع اهظعناف اميمج نيدلولا ابعم لمحتف شيفافخلا تأمترإ امر

 3 ح نانسأ هيفو موبلا هاوفأو عابسلا رسانم نيب اهف مث هلو ةطورخم راقنم هلس و

 او 5 لا كنفلا سنن نم ناك امالا كلذلا 0 كنملا فارطأ نم بالص

7 0 
4 

 ؛ عين يأ تفرعف اينانسأ ترف تفرمع هب ريطتل هيلع ضعو خرفلا لع تبن

 '00 4 اايطنم اشن الو اضم لدجت الو امزا هلمْستف ضعلا كلذ نوكي نأ

 9 ا اذإج ال شدننال اهقرو اهوافظأ ةدحو ابمأ نأ برذ عم املاف 3

 0 ءوث لكسلو هتفرع دن مزالا نم ابرض هيلع مزأتو كاسمالا نم

 4 6 راهن ءاملا يف صوم, رئاطلا ىرن دقو دسفي هنود 0 و

 .انل انلا قفرأ نأ ولو نيَحانحلا قال الو شنرلا لتبم ريغ نيجملا نم اهتللس ةرهشلاك

 008 اا وق وكيس يلح ةدحاو ةسمءاملاىفاينم ارا طم سمن نأ ىلع نهار امفر

 وكام دوجأ اكو ثيلأتلا صوقنم رظنلا دسفم شرلا نجمتم وهو جرخل هنم

 00 اهبيجاغأ نمو شافخلا بيجاعأ نم اضيأ اذهف فذاجلاكن وكي نأ انا ريط

 ] 0 تل لورنس اللاعا لخنلا ب القاو ىفايفلا طب و

 ط١ أ مرتو موب ىلا تاصأ اذا مث مه.رقو سانلا نكاسم بلطت ابئيجحمو
 لاا رابت ةخالا عضاوم نم عضاوملا دملا ىلاو هنصحاو ناكم مفرا
 0 ىتخرمعلا لوطن فودوملا ناويحلا نمكلذ دعب شافحلا
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 نييبخ مأاالا 'ىث لك لك ١ لاق ءاسخعاو نهانا انزاتملاو تالا ولك
 هللا كيمع نع بابش نا ع نع حيرج نا انأبنأو لاق ةيفاملا نيبملا مأ نبتا ىندللا لاقق ٠

 باودلا نم لاق ةيلدتو هيلع هللا ىلص هللا قوموا سابع نب نع ةيتع نب هللا دبع نبا ٠

 دهدملاو ةرصلاو ةلدلاو ةلغلا ٠ نان ال مرآ" ظ

 وهل ل د ا

 «ضشافللا ىف لوثلا »

 ناريطلا ديد هناف ريطلا ضرع ن را هنا عم وهو راط شافخلا نا كالذ ل 1 ظ

 ضوعبلا نم الا ه.ءاط نوكي نا زوج الو هيف باقتلا عير ءاوحلا ىف ينكتلا ل 0

 هناطلس  تقو 54 ءاوملا ىف هناريط تقو ىفالا هديصي ال مث شارفلا نم الإ لوقو

 فاطتخا ةعرمد الا كلذ غلب فنرا زوج الو لسبللاب طاش اما ضوعبلا نال

 وهوديصلا ىف قفرو نأ نسحو نم ةدشو فاطعا نيلو ناريط ةدشو نالخخاو ْ

 ناكدشأ ناكالك اعود شير الب هناريطف داجو محو هانا شيرىدب س ل هلك كلذ عم '

 ملا وك اعيلم واط ىعو ةءاظ يف الو ءوض يف ريطإ ال هنأ هبيجاعأ نمو ف ١

 ةرماغ نوكنت اهمال ةملظلا ىف بلطي ال كلذلو رظاثلا نم لساقلا ل عاعش ليلق . ٍْ

 هرافان تمضي هرصب نال ازاهن يظن الو ةرظان عامش رادقليس لا و 0
 رصبلا ةدحن نيفوصوملا نويعن راض ءىل التملا ءىذلا نالو اهنلا ءوص ةدش يف عمتلبو
 0 0 عامشل اعدار نكي هباهذو هلوصأ جرح ةملاخع سمشلا عاعش نالو

 ُتَقول[سسملا رطلاو برسكلا ىلا جاتحاو كلذ رع ءايلف ارام الو اليل دس ال ورف هل

 ام ءانضلا نم الو ايلا ايلاعو 0 نوكن أم مالظلا نم هيف نوكي ال ىذلا

 قفشلا ةيقبو صرقلا بورغ تقو ىف كلذ سلاف اعنام اقرذمو اعدار ايشْغم نوُكب

 تقوو ءاوملا ىف ابءانترا تقو وهو نذوعبلا ءابْثأو ضوعبلا جيه تقو ىف هال
 قطا 585 جر وناويحا ءامد همعطو مطال جرخ ضوعيلاف اهقازرا بلطو اهراشتنا

 ًاضيا اذ_هو هقزر وه كلذ ريصيف قزر نلاظ ىلع قزوز .للاط عهيف ة رمطلا ب باطا

 نم ةحوسملاو ناذالا كسلا نأ نو < زيو بيجاعالا نم شافملا يف هللا ل

 2 يوب

>" 



 0 ا

 *يييِس

 .٠
 3 *دفرتلا

5 2))0)00 

 5 اا نوكيا ناب وأ مل « ”قح لك يف :قحلاب وأ نا
 ..اقورافلا هدج هدجناكن مول وم نب زيزعلا دبع هونأنم

 31 2 . رأل توفت قهاش ىرذ يف ٠ تناكو اتيلا اناومأ در

 ا ماب هأ نم لجر باطو هَ ىبأت هدلول لاقف ا« هل دا ةيواء٠ نه ةضئرفلا
 وكي سنو قونألا شيب دار أ هلثس ملالف قوقملا ق واب الإ ىلط ةنواعم لامف هن ريشمل

 لال
 3 لز 0 ءاّماب 0 وايلا ع ند تناك اذاؤ ناياللا نمالا قودملا

 كلو قونألا ضي نوري دقو الل هل نوكي 5 ع .اقأ مأو نوكي م ليلق كلذ ن

 0 0 ف ضي نال لبابا ن ح 0

7 3 3 
 أ نا لوق امأو قوقعلا 1 باط هدجم للف 0 نعم

 .دشةفظواب يشع - هجدجلاب ىيالكبانسلامثر © اهرسأ ذب دشةفظواب
 دهدمجلا ف رمك لجرهداؤنو 2 ةرساف دا هتصحا دق

 0 نع ع

0 
 انغ هيث لكو ماجلا ةروك ذ نال دهدالا اذ هانع نوكي نأ الا نوكي د

 0 0 اده نم سيلف» ده دملا فرك دارأ نمو دهده وبف اعدو ردهو ريطلا

 ماما 3 ةفص ىف ىعاشلا لاق

 3 ُ داسج ةهتتضخ دادملا لثه. « ا نرشتمااذاو

 الق هذ هتكرتو هلال م تجوزتف ميمذ لجر اهطخو ةأرصا ل ايج لجر بطخو

 0 قم مهحبقأو ىلص نم نسحاي ىنومأت ام هللا دانعاب الا

 آ00 ايرث تاينزفلا بيد + هي لك التحلل بدي
 ودرج بالكلاو جاجدلاو ربزاشملاك ةريثك اهلطتو ةرذملادب ر ىتلا سانجالاو

 « يبأ دنع 010 هع 5 نا لاقو ةمحرلاو لمجلا غلب“ ماب ال امكلو كلذ

 ليرتا ف ا تلتف لاق ىنرقلا رك ذ ىرخ يبارعا هدنعو ةركرك نب

 رع ينرقلا الا ىئاذغ نكي ملاعرل ةلاوف يبن رقلا فرعأ ال ىل ما تلتف لاق ىل شخش

 ملا ضب يدل مرا ةردملا لك أب مجاجدو لآ ةرذملا لك أت ةبود

 زيااءأع هج 2 : 0 ٠
. 2 

 دا 200 505. ندم ن ت



 ب

 هناف ىرخأوهتدباملو ههشإ لو ةررلام ب باطل تسلا ىلع يغللابو ءاوجالا يف مودتاب ١

 او ليوطلا فالتخالاب الا ةعارمو 1 ًاشارف ريصي ام هياجرو هراقنع هنم باجبال

 نم 0 ركنا تلف ةلملا فرعأ التناك ناو أناق ماعطل هلوه الو ريثولا ولا ا

 دهدملا ف صيشلا ونأ لاقو اذه ركناف ةهلا هذه ٠

 سيطارثلا طول كل ريغو جرت .« .كرسو ئرن لف نوال |
 3 ١ 5-٠ 7 ع درا . ١

 71 سدسألو ريق حاب كازام »# هتعلاو هياحاس ارباط وأ

 سوهع# نسكايف هقلا ردص #3 ه.اوذ لبيع هشارب دوس

 سلب كيالم يف يشل اهي اول 4 هكذا ناماد 9 فت”راكذق ظ

 دهدملا نايخا ىف تاءطقم ةدع هفعاضت ف تاتكلا اذه قانمدق دقو 1
2 -- 

 وسهل /عترهترتتتج

 - د6 ,محرلا ىف لوقلا باب زج 2

 كلاق كتم ان ةغ رال لبق هنإ لاو ممرلاو موبلاو نابر هلا 7 ريطلا. مان نا لاقب ٠

 الو ريشحتلاف ريطأ الو مجا ورلا لوأ 5 مجرأو مل عظ اظاودلا لوأ ىف َح 1 زو يقحانو ٠

 تيكلانلاقو اذه ريسقت انرك ذ دقو ريقألا لع طتساالو ريكلا ذا

 رئاط رش كلل ريطلاف ٠ يقطنا مخلي ليقنا + 220 :
 ناكويدز الا زيزدلا دبع ن ىدنلجلا , حملا كولم ضعل ا .؟ادملا نسملا وأ لاقو ٠

 ة.ءطإاو تامل رش هوشإو ريطلا ريث ىلد_ص هل لاقف ةدح رع ةياهادلا يفهل لاقي

 ىف تاطخأ ينزوللا هل لاتف ىنزوخ ىلا امرثو رعب اهاوشو ةمحر داضف سانلا رشا

 ىزوللا سياو بطملارش ةرمبلا سيلوريطلا رش ةحخلرلا سيل كاملادب كرصأ ءرش 0

 كلملا أو ل اعدف أنز أو - اهمعطاو لفدب اهوشإو ةمون هل دص نكنلو نباتا 7

 زر ىلع ىو تازالاي السن ناك نأ كل 0 جات 000
 نك امالاو و ةدينلا ميماولا امضي نامت ةجخرلاو د دشأو بارذلا نم مظعأ ةمخ ١

 لاق ام تقوي هلا ضي يف لاش كلزإف رخصلا عودصو ةغاشلا لابجلاو ة ةيشحوا

 سامث نب ة هبستع . لاقو !

3 
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 | ماا دختال 6 ان ناك نا هجو اذهو انتنم نوكي كلذلو لا ةهوبأ ل

 - ىلا كسلا ةراغك ةحئارلا بيط نوكي ندب بر نا نو« زيف ريثك سان اماف لبزلا

 7 قا الر تمل نعى الك نزبلا نانم نوكي ام كلذ ىمو تويبلا يف تناكامبر
 "  ىمسي ىذلا ريبكلا ريطلا نا قطاملا بحاص ركذو سويتلا هيلع دجوبو نيباعثلاو

 اووزو ةلومءم ة رك هناك الخادم اريدتسمولعجو ه:ةدو هشع 5 س أ ويتءا ةينانودلا

 شعل اللوهشع هن شرف هعضوم نم يد :.صرادلا باجي رئاطلا اده نا نو#زب مم

 اصاصرام نود ثيف مأوس ىلا ساالاد ارو لاق 5 مضاو ما ةءفترملارجشلا ىلاعأ ىف الا

 نا ةكرشلا زد ودعا هنوطقةتايف ينييصرادلا مهلع طم سف اهنيعا ام نومرب 3

 نكمم نأ لبفو ميلا ن ءفدسلا مودق لبق ربظب امهد>أ ةيلاقصلا دال نانوكي 0

 تقولا نأ كالذي نوماعبف دمأ برق رئاطلا ل وديف مرجاتمو مهجورخا هسفن نم رحبلا

 كلذو اورامسلوةيف ر 311 نممورعا ءاط هن ؟ يجواولاق برق دق ناكمالا ناو ابد دق

 : 200 برق ريطلا نك“ نيسنحلا نريده لوهسدف مم باغ لق ند عوج ةيبسل ف َْق

 اطقلا نالاطتقلا ريطلا نم ابيض برعلا تمس ام !متاوصأ عيطقتو الوش اهومسوماك

 م زيفهنم ربظ يذلا توصلا ميطم> اميبلا اومس ام اطق اماوصا عيطقو حيصل كلدك

 ريطي ال رخالا نأو ثانإ ىف الإ ادبأ امهدحأ ريطيال نيرئاطلا كنيذ نأ رحبلا لأ

 اذإ قضبلادأ: هريخ ا 9 ءايطالا نخل 9 مذو 4 0 ديلا ادسأ

 شارفلا 21 ريطل لاز 5 ناردطا لقي هن 4 0 كح ىفاو

 ربخ مفدأتس تساو رءءلا ريصق هنا اور ذم الا اني اتيمالا طةس الهناو شارفلا هامشاو

 ارئاط ناىف هحولا فرعا الإ تنك لاو ىنيص رادلا بحاص ريخ نع قطخأملا بحاص

 وهو ينيص رادلا دال وحن دمعلو موف نم نملاب وأ سراش وأ لابجلا ىف هركو نم ضمني
 . ناوداوألا نم لوك 0 رئاطلا اذه ولم سيلو هنم برو الو هعضوم زواج م

 . لالا باضعاوةيدو الان وامدو سلم الا ناحصحصلا م طق ْفيَحِف عطاوقلا ن 4 ناك

3 
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 : وول ةطوماو 52
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 دحام هللا ىلع ىنخنال و عينص هعئصك سبل هللا ناف لل

 لب_هعتب أع نيع ىلع وخلا # ةئورعم هل ةركنم لكبو

 لا ةجوتفم نأ 2و 3 4.الع مدرو مسوتو ددح

 قلاخا ميقتسي ال « هنايع باجو اهب دارأ نمي

 د

 دهدجلادازتءاورفك نامزا . » ةنادس ميغو ءالظو ميغ

 دع اهافت ىف اهبلع ينبذ *« ابهنجيل همال رارقلا قبب

 دواتي الو المح ريطلا ىف .ه هل.ح لّدتساف ائيطو ادبم

 دقتال هرريظ فلكو ادلو * ابامح خاص ىزؤ هما نم

 دشنملادبدلا فاتخااموأريف * ةزانجم ايشام حبضل هارتف

 ىف ءاملا مضا وم ىلع مالسبا هياع ناماس لدب ناك ىذلا وه.دهدملا نأ نومحزيو

 قرزالا نب مفانو رو راك ةديضرد ضرودلو أبنه "يذ طاننتسا دارأ اذانيضرالا روعق

 ةناسم فرع ضرالارةاذإ دهدلا نإلوةن كنا اءبنع ىلاعتهثلا يضر سابع نالالاق .

 الا ريع ال دهدحلاو ءالا نيبو ةئيب ام

 نيعلا ىطغ نيألا ءاج 4 نءو رمدبلا ىمع ردقلا ءاج اذا سابع نبا ايل لاتخب هلا

 هيف لودلا ناف هئيمل 0 ل هياع ناماس دهده ىنع امتاف كالذ لاق.ناك نا سابع ناو.

 ةماع مهلا ةر هه 2 ردن أذ ىد با 0- ود

 م + بابلا اده ا هاى هللا رئاس ىف لولا فالنخ

١ 
 ٍإ

ْ 

ْ 
 ب'ذو رب مع رامحو حوت با رغو ناما_س دهده ىف اناا لاق دقو ىلاعأ دافاشن ا

 لولا نه ةلمج كلذ يف لوةنسو لبوافأ نآلا ادله نم كللذ ريغو سوا نب نابها

 'اط لكِا نا ناويملا باتك ىف معو قطنملا باص لاق هب و ا. وم ف

 فالتخا ىلعو مضاوملا فالتخا ردق ىلع كلذ فاتخيف هله هشع دضخم الكش ششملا

 >ليزلا ناطبا اهب نم دهدلا نا عزو سي ا ضي.ءارقلا ثأنأ روص

 طنو ةضرالا ىنت 66 اتيب: هئمىنيبو تارتلا نم ةضرالا لمت ام هنم لقت مالا

 اة هلثم ىفو دلو ًاضيأ هيفو تيبلا كلذ ىف هثيكم لاطاذاف «رخ ىلع عا

 امو هابأ هدج ثروا (مهّقلع ىذلا نتنلا هنا ثروي ترا اضيأ هب قلخاو ةسمئارأ
 1 ا ناو ع ٠

1 



 "0 لومرسلاا يف براثملا اأ ناف سفانخلا انأ 0 نم كانأ قفناكل م

 000 لو دا نوتك !اذم سفانلا وبأ ناكو رئأ عابنا ىلع ريثك

 طي زر ل واذ لأى ةانخااو ءامذ "يش لوطأ يضلل نولوقب

 0 دو لور ابدت ىو رادلا لهال حبصتو دقو:سن ةلابذ أمفو ةبقأن كوش

 امتيفلخلا ىف ريصتفالخلاو .نشملاو شيشملا ضع ىف وأ تق لبح فيعاضت ف

 1 2 تومت الف هيف تلاج ة هيح ىهو هفوج ىلا تلصو اذاف٠ ءاسفنخلا مضِل نا ريغ نم
 | والو نئانخلا ن*« افوخ تافواعلاو ىراوالا كلت نورواعت بالا باوتصاف هلتقن

 ١ لدجي نبا ناسح ىف لطعتملا نبا

 ردقلا زياطك بايثلا سند * مابا ال يكلم له
 ١ ربشلا صقان ةءورملا صز * هتنامحيف ىطمت لمج

 3 ريولاو ريبدتلا زجاملاو « ةلظنح ءادوس دابر

 اتسلا باتك يف عو# هلكت الذ ناف نارا نادواا ةرخافمو حدماو ءاجملا اماف

 0ن م كلذ ريغو نالءجلا ىف لوقلا ىف ةلج باتكلا اذه ردصص يف انمدقو ءاحرصلاو

 مالا كيفه ىف هنداغا | ا:نهركف بيطلاو نئنلا بأب ىف ةرذدقتسملاو ةمشلا سانحالا

 باوملاب ملعأ يلاعتو هياَيَسَب هَ

 ع ايدو هنو

 ١ لع ىنا ةعازنتلا نا نوي اوناكب ارععالاو برملاناف دهدملا ىف لوقلا امآو

 ىلع اهربق لعج تنام امل ه«أ نال همأل هرب نم ناك ام ىلع ىلاعلا هللا ٠ نمباوث هنباز

 نم ندسبلاو حيرلا نتنم ر ١أط دهدملاو ةدهولا كلت نع + تيزع ةختاتلا ةقيخ هيأ

 سوينلاك هل ضرع هل ضلع ريغ نم هس ن نم انننم نوكي ىث برف هنادو همهوج

 هرماخ أيش نتنلا كلذ راحت انالا اماغ ناوي ا سانجأ نم كلذ ريغؤ تايحلاو

 + وأةيماكلذ ىفلاق دقو هساريف ةيوقد تناك ىتل ةفيخا ك كالت تيسل

 لوشي يذلا وهف ةيمأ اماف
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 لمف مث اذا ردغلا وللا *« هل , مه لنادي ب

 ودنلا مجح مظعو لك الا ةرثكبو ةلوسفلاب مها وج 8 5 لبق رانك ىركذ انإ « لسسر لإ

 ةرتنع لاقو * لمجال

 يح ال دمجلل ملال ىاف 5 تابأ ينبعج ت

 يحاضتفاو ىارع دعل قادر # نابأ ينب دم. دمجلا

 حالم ةبلقأ نيب اجورع *« الجح نيدشلا رثؤ
 حاورلا يف رجم وأاروكب * يما 1

 دق ىذلا 286 يندب وش وامل 8 0 3 ظ

 حافالا ضرعملاو توقلا وأشلاو ناطلا وأشلا 7 ريغصلا ليمن زلاةليبك ؟ تر

 ناداك< ال ناحانج لعجالو جرملا فو زير هئاوقىف لعج نال ل

 لاق هربظ ىف اهنكمت ةد_شو هدإ# اههمشو اهداوس ةدشا ثرأ ريطلا دنع

 مهيأ ىلع نيمالا ثحو وخلا ددع. ع

 لمجلا ةحورحد نءلمار 0 # هن ترق ديرب كيدي ْ

 حابد نب لالب وجب فيرط نب دعس لاقو ةرعب وأ ًاسلاي أد الا ' 2 دبا

 : 0 ىشع لعج هناك ان رفزول ىبوند 4 كاذو 5

 تاكو ىلاعل هللا ءأ اول باتكلا اذه ٠ نم ةعصوم "1 لان أنو 2 :

 يبنايخلا انآ ىنكب ١ يمرمغملا د لتر رابجلا هبل و 0

 هدتلأسو ءاورو ة ةئيه هلو ٠ .ال وسان از الوابقل 7 0
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 لاقو لاق اهنطب مفتنال ابرقم تناك اهنظال ىنإو انل حبصتو رادلا ىف
 نمو لق ا ايان اساوغارك ه دشنأو سفانخلا نم لماحلا

 رهو ثوار دعا اذا شيعلو درولا حتر نم توم هنأ لعجلا

 0: 31 الاد دوسأ نصب وهو رجالا لاق لثكأ هنو

 لمج طي نم سيئا * لك دقدوع نيفدشلا ةَرهنم

 ظ 0 رهو ربخي يذلا لذاك ناحانج هل تبني مث هل حانج ال |سهذ لاظإ لعملاو
 10 ريثغل ف صيماعدلاو هتكله دنع كلذو ناحانج هل تبني مث 6

 مادتم لل تن (لجأ نأل نابذلاو دارللا كلذك سلو اضومنو.اشارف

 5 هوعل ليحتسإدا ث.ربلا نادلاخ نب ىحن نع ةمام ميزو مايالا نم رورصو ظ

 | افإ هنأ يف اهمظطاعس هتجامل ىضف مئاق مهم ماك مابا سرح

 ظ 1 مهضعبل دشنأو
 ' 00ج يف تاب نظيش هناك #* مؤلرب ماوقالا لزنم ىف تيد

 8 5 ةرثك ةلوسلاب الجر هئاجه ىف بارعالا ضل دشن

 | لف ىلو مث انرامل ه .لحتك اوىداتىحضأ اذامث

 : #20« لسعاو ينرقلا نيقونالا قزر #
 8 5 يهو ةخخرلا قوألاو نقونأ لبزلا ناناتقت ناك ذا لعملاو ىئرقلا يمس
 2 ىثعالا لاقو

 ظ سطملا ئراخلا لحمل *« بوجنم ىلع ظاق امخراب

 0 قونالاب نوي ممو اني بيطتي ىأ ةراجملاب بيطتي ىذلا بيطلا
 ااا ١" لاقو ىنعملا اه ىف , خراب امل هيبشتلا ىلع كلذ نا الا لبزلاو وجنلا

 صل ماق الك ىن وعدب « لبقلا جمع يحياملا اذهأ ا

 لأ 0 دقو # نسا ىرش 6ك مفاذ

: 3 

- 
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 د دعا دق هيقص يا ا #
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 ا لاقو هتب* ىف رعقنآغيغ التما يأ لتاهلوقولبملا نم كيلع لبقأاملبقلاو



 :ديعأولا 0 !| ١ تنيان نوي 0 ةعاجا مسا مهلا ويم نايل 2

 : راربط نب خامش لاقو يورأب نؤدمنا» لاراب نوما ١

 نورد هكا ا «٠ الع ضرس ناو ورا

 ةيور الا ةعاج ىف ديزوبأ لاقو
 ايمارو: الليم الك تفآلو + قمل تداعت ورا ند

 تب ةعابط كلذ ىف تلافو ضع رثأ ىلع مهضعب تام اذإ اودقافتو موقلا ىداعت لاق

 ٠ ةريخملا نب ماشه اهجوز ةيئيص يف طرق

 فوقي ءاكب نع قمح نإو «- ةسناا] م 22- بأ نإ

 بيلقلا فاونوص ب وهذ يأ ممل ام رشعم نم اودقافت

 هخارفو رئاط لك ضب .بلطت تايلا ناف جلا سس: نءع تامملا قنوكولاناو |

 ةلوهس الا ةلع كلذل فرمعأ اف اهبلا بحأ ضرألا ىلغ ضيبب ام رئاط لك ضيبو
 ناطنملابحاص ميزو اهيداءنو تايحلا لك أن ريزانملاو تايملا لك أت ليايالاو ىلطملا ٠

 نييوحنلا ضخ اندشتاو ةَواَدَع تارتلاو راك 0

 بارغال راجلا ةوادغ + بان قهر الات
 يناوذلا عير يف ءارمثلا ضعبا ةميرك يبأ نب هقئاوتا

 نائل لاهم تايطلا ىلا 2 اصح ده تا نا

 يعاف“الا ةيلاف نم شخسأو ءاسةنللا يهو ةيساف نم شفأو ءاسفنملا نم غلا لاق 3

 لو ءاسفنملا 0 يفو نابرظلاو .اسفنلنا قالا. :نم نابربذ هب بصو: 0

 الا اع

 باوصلا ليلق ءاطخلا ريثك *  فالملاب مل علوم بحاص انل

 نناززع رم فماذا نهك أو ف هك 1 نم اجا 5

 ءاسفنكلا ىلا سعا يل لاقف هبنج يف م اهسسلا ذوفن ىلع رب زيحلا ربص ترك ذ يئاقرلا لاقو .

 ةليتفارسار ىف لمجو ةكوش دِخأو ةحرابلا ؟لايصص نمانص تارت 00
 لوجتل اهمناو انتليل انربمف ةكوشلا ذفنأ تح اسيفتحلا ربظ يف اهزرغ مئاران اهدقوأ مث
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 3 كش ةلاطيلا 6 يوغ 1-3 »# هلاع لابخت ماحب ربق كرا

 ادذلا هاو كلا لوطلاكل . « .- ىتلا أطخا ام توملا نإ كرممل
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 « ياهو ينج يوقف 75 هرج 1

 دنيملا ل متو نم ٠ 0 ِط + ”ةيفاضم دشأ قف را ىذ مظو

 0 د ترضحاذإ #* رحاز ملظلا لع ىدب لا ةرثك ىفو
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 مد سفانخلاو نالعملا يف لولا باب جو

 : | راطلا تاب نم روك ملا فو نضرالا تازشح نم َتارقحلا تاب يف لوقتماو

 آ' لمجلاو ءاسفنخلاك هن لك أو هسملبر دقو مولا فتضو و ةزذعلا تاتق امم هئاشخو

 0 رم كذاب لوافريزانخلا نم ةرذمال لطأسائجالا هذه ناف راو دهادملاو

 مو غزولاو تالا نيب ام ةقادصو ءتناتلال اذ ذانخلا 2 ةقادص |ميجاعأ

 0001 الب ايمو داس نالملا ةروك ذو :فانخلا ةرولا ذ نيب نأ بارععالا

 هيل ديلا. تا

 نك

 يف بارعالا ضما نع يوحنلا ةيوبيس نع روع ذل ماسح دشناو 2 أمهللا عزم

 ِ داوسلا ديدش ناكل اودع هناده

 لبجلا تايح لاعوألا ةوادع « لمجلا مأ اسفنخاب ايداع
 لتق مش ناو سم نا قرأ لتعبانلا فهم دوعلك نم

 وهو انءاحصأ ىدأ يف ىذلا روبشملا رعشلا تايحال لاعوالا لكأ 8

 لثقللا تايح ضمد يماقلا ىف ٠ :ةرم قالب تأ اديز لغ

 للقلاو رجح تايح نم سيل *« افقلا عوطقم نينوعلا زياغ

 لوما حدقلاك ةفطخلا ىذبو « ةرم عودص يف ىراوت

 لفط يف تحال س.شلا عا انك ا فاما قف مهمسلا يرو

 7” 0 لجحلا ضب نع تايحلا ينأو « هبرش اش ىور الا درط
 اووراألا نأل شحولا فانصأن م لاملا نكسلام عيمج نيب نم و ك؟ذامناو

 اهتدحأو 0 امرا لاو تايملا نيبو اهني ىتلا ةوادعلل تايملا لك أت اهنيب نم



 فاتلا نم الثاو ىح ناك ول '

 فان هند خيرف مأ 0

 فرشثا العأ يف ءامصعمأ كيناه

 فلخ يد 256 معلا عامج يدوا 1

 ةلك يف همرإ لوو 3

 فلخ نع داؤنلا ىزعا ت ٠

 هب تعج تيم ايازرلا ىف

 1 قاخ ههذرب ىش اك

 أهل تيشع يلا كنع بوجي

 ءاخلاب ةءارقلا يف ءاحلا مه.ال

 الو مالكا لبس الضم الو

 فاخ انل يذم اهف فثلاكو

 ةمربش نبا ىف رخا 1 لاقو 1

 همركملا نيا سانلا ت تاأس اذإ :

 هكا رومالا قوزاف نباو

 ظ ةلطف رع نا لاقو
 ةنظو قيدصلل ضش كينمل
 اشملا فطنانملا ةسسدبم كلاو. 7

 ىدللا ةعئانلا ل لقو

 « وما ىناو ءالبلا لابأ ش

 ىنعل امناو باد سم ريغ هنأ لاخقف هناديرب سيو

 ةفرط 0 نقوأ 60 < هل ل كش الانا م ا 4

 ١هة١(

 فعشلا ىرذ ىف ءاوعش تلءاول

 فكي لك اي لو افك الا بغزص

 فلالا عزتلاو قابطلا يف 7

 « 22 فسأل ماعلا ن نم مد-

 فكي صضغل النا ىعمدت ابو

 فدج يف برتلل انيهر يحضأ
 كفذع الو قرا ف مابفأ:

 فطاىف كيفشت ىتح ناريح
 اني نا عم اهمال الو

 قديما لس ةفانمإ نوكي

 همد_هلا ة_هونرملاو زعلاو

 همربش نا ىلع سانلا علا

 هيذأك ت 0 * لا كني دحمنو

 بترأ مل تنيثام اذإ
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 0 1 : سيلا وما لاقو

 لاجواب ثيدبأم مولا ليلق « ممنم ىلخ الا ندعي لهو

 هل لع ال نم حارتسا مل ودك وه يعمصالا لاقو

 ةعيبر ىلا نبا لاقو

 00000 رشخأ قئادحلا فتلم نايرو « ةفرغ لظ ابشيع نم اتحأو
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 1 رهسل ىهدلارخا 'ىثاتسيلف * اب ؟يث لك اهافك لاوو
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 2 مد ءابقفلاو نيملاصلا مثدم يف باب اج

 سأأ نب كلام حدمب طايملا نب سنأ لآق
 1 ناقذالا سكاون نولئاسلاو « ةبيه مجارياف با رجلا ىأ

 ُظ ناطلس اذ سدلو عاطملا وهف « قتلازاطلس معو قتلا ىده

 موصعل ف طايخلا كب سنأ لاقو

 لهاج وبفهملع نم ستي لو ٠ اشن ناذنم اكلام سلاجيل ىتف

 رخا لاقو
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 |2207 ناريس نبا تمس ىلع راهلابو .:* . هل جرح ال بئذ ليلاب تناف
 ااناواف هيف لوقا الف دجلا اما لاّمف دملاو ظحلا هدنع ناكو دمحا نب لياخلا لاقو

 ةمذم نم هيلا بولطملا زميو هيلع لكنا اذا تلاطلا دلبب هناف ظملا هللا ىزخاف ظملا
 : . ةمربش نبا لاقو للاطلا

 : مرحلاو ثيبلا لوح قراط نباكو أ « هدبعل يف زركك تنك تنشب ول

 مركلاو زملا بالط ىناعراسو * امبفو> شيعلا ديذل نود لاحدق

 ' : يعمصالا ىلري رخا لاقو

 11 امها انل تنبأ دقل .ىهدصالاب © تمجل اذا عدلا بواطخرهردال

 ا اقاخ هملع نم الو هنم سهدلا يف « ىرتتسلف ايندلا ىف كلادبام شع
 2 رمحالا فلخ ةينص ىف 'يناه نب نسما لاقو
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 امفنن ريملا كتأيام ىتماثيدح « ىرثلا يف ىئارزيملا تابث مم د
 ناعم بيلا لاقو

 بابضلا ىف وم مماط 6 ع لا مهلا راصف
 ساعنب بيسسملا لافو ٠

 "وون نم نيع لك يف نسح ه اهل تضرع ذا كداؤف تداف
 ةيوامم نب هللا دبع لاقو

 انواسأاى دن طخخسلا نيع نكلو * ةلياك بيع لك نع اًضرلا نيعو

 ما نا لاقو
 ىمعت كاذ نعىضرلا يخأ نيعو. * بيع لك رصبب طخسلا نيعو

 قدزرفلا لافوأ

 د ننال نر لا 00 تلأس « امنا سانااهأ قودي ١
 ءلاك ثيداحألا يعاولا لئاسلا امو *« هردص معلا لّدسي ل يرسم لذ '
 ةغباتلا لاو 1 باأو لوو ناحل لاف للا اذه كلل يلا لجرل ليقو 1

 لئاومز > نالوآابردوغو * ةيلج نيم مولوم باف :
 لبخلا لاقو ضرالا ىف انللض اذإ أ ىلاعت هلوق د> ىلع هونفاد هولدن 9
 داع نب سبق ىهدلا يف اهسرافو أهدي دعس نب سيق ولد تاضأ 3

 ةنراح ىلأ نب نانس يف 9 ريهز لاق :
 كما .وب نافطغ ىنت» ام #3 اهلثم ةيزرال هيزرلا نإ 2

 يح

3 

 نا نومحزيو دوت لف ههجو ىلع بهدف فرخ ةيز اح ناني كيس |و

 ةيراح ىلا نب نائسو بلاط ينأ نب بلاط اودجوي ملف مهوجو ىلع او ءاه رفن هنا
 ريرج.لاقو صاع ينأ نب نادر

 ايلىرب ال ىذلا لضفلا نم ىلع .* هلىرأ نأ يخأ ىحتس ال ىناو: 37

 9 لوالا رطعشلا رحم فاي هرمي ناكلذ ىلع لديو ةعسر :يلأ قال ر اعشلا اذهو 00(
 رد ( تل تا ناويح 25-39 1
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 بباب سبب تبببيعبئطهشصيضصني_يبيأي وكل

 سس اا ااا الا

 قافاآلاو عالتلا ن علا ٠ دقلا مْضو ةيوبم تيل اذ

 قابسلاو مهف واللا الور ٠ 21 فرش ةعاقيش مدزي م

 ىلحر نارجن ةارسيف اعضاو

 لاجت نيابرأ اياطم في
 ليشنو انا ةردغ كمرد

 !!ناكهو_جولا ضب يادنو

 جنلاو ةحامسلاو بصخلا مه
 امض نوماس ال نوياو

 لا هب صخب اساع ىرتو

 بايثلا يف اضيأ لاقو

 حيسملا دعو ديزي روزأ

 لع مح نارجم ةبعكو

 تولت تاربملا ذا

 رخالا لو بايثلاىفو

 هلاكع امحال واذ ميسا

 اولا اذا نيذلاضييبلا رفثلا نم

 هتوف كك انمىوحالارفذالا الح

 اولواحنوناملا دولا رفنلا اذإ

 يدمجلالاقو
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 قاتشم يننأ ريغامما

 قارعلا_:ربمهو ءاون نع

 قابتغاو كرابم حوبصو
 قانفا رعاصم ممم برش

 قالسلاطاخلاواعج ةد

 قانومولهاو توثيكمو

 قاقربايثلاو موقلاببار

 اهمواب ده قع

 اذ لفاسأ-اورجو

 2 اوعقمف بابلاة قاح لاجرل باهو

 عزتاوهف هسأر ناهدلا بيطو

 وأو او داجا ديكر كودهل

 نارزيللا ضراب مدالب * دلعل ثنو. مرصن يفاثأ

 ش سعاشلا رحصأ لاقوةئيللا ناصغالاو سصحلا ضرأ ديرب

 مهش هنيثرع يف عورأ فك » قبع امحير نارزيخ هفك يف
 8 رخا لاقو مان ندل دوعن الا رصتخم ال كلملا نال

 70 اهنيل ضرالا نم اهندب داك « ةنارزي+ ىلع ىرخأ امواج
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 رمعلا نملاط ام درب «# دريم هفك ىف امناك ظ

 نهونءهل ظمينا امو « ةرمث هبت ىلع نا اف يثعالالقو

 ءاوسحاملاريذاعلا ورك مهل ةلز دنع لق ملا تيتكللاقو

 ْ رخالاقو

 رذعيف ؟ىسل نملاجرلارارش * هبا ةءاسالا ىف ينارذمت الف

 يهدلا بثاون هياءتديس+ # ايئترم كيلا ءاجرلا لجر

 كش هنأنع كيلا ينأو # عا مادي كياع تدر :

 ئرذدع ىهمنم كوفع ءاحرو د١ ةظع وم تع كتع تام>و 1

0 4 
 ركل ىثعأ لاقو ا

 المج ام ثيح يثلاو لا ِضفالا اذ ةمالساب كتدلق

 البسلاةياحسلادعرلزنتسا * . اكميركلالزنتسير مشلاو

 الشو نكت مموقلا د روام .ه اذا تم ادع كار

 النام معنف هالجي ذا ه هب ماركلا هؤابا بجيا

 المح رلا ةمالملا ىلوو دم>لابو ءاقيلاب هللا 1 :

 يزامرطاوا ركل ل
 ادبز متكلءام متكوأ ٠ ادقنمتكل ءاشرتكول

 ادق ماكل الو منك وأ قو
 بارثلا ىف يشعالا لاقو

 قارفلاسيبحلاب طش اذا سبكبق ىن روزا ابباثم :لمف 2

 اوقافأ قافا اذا :يتج ءوسسعلا نامز يف مهلام نيئيرملا

 نالخالا اهميختراصو ىل * وما ىلع نضلوضفلاوذاذإو

 قايملا نيا ميبيللابعاو ىجززلا لا هايتلاب موتا
 قاتعلاما ركلا اهق ع ىلع ىر يجب دقو كانه مبلضفا وذخا

 -  ىادعاعسا هما جوضواومفاوو ل ه٠ هه مح
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 ةدايم نا لاقو

0 
 ّ 1 ا موي نفادبَغ قدا نفرا وذ # وعر ةادنلا عنقلاب كقاشأ

 0 0 ظ ىفحالاك 9 هخيح ىتع ن رخ دقو نحاب

 0 اش اهيل قو عيحضلا لع 2*# ميج تاو ءام اذا اهقفرم ىف لاقو

 ! ١ ”ووصنملا نيئنمؤأا ريمأ يندب وشهو ناجاس نب رفعج ىف ةدايم نا لاقو

 0 ذا ىتلا 5-5 #3 مساق ناهلس ىنإ ا 5 امو

 وبف اندم 59 قاب « هؤان عيفرد تيب اكشف

 0 للك قر 7 0 م 00
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 2 مؤشلاب رك ذبو احم نم ىف باب الجم

 و لتقوأ تامالا الجر بحصبال ناكو م ةفالا اصف ىلع نب لبعد لاق

 3 هيلعّومشيرما لوق 2« دمع ل لف

 ا وبمل ةيطع نب حلاص يف * ةعينم كنع رتنت نأكابا

 00 لئاوط نهنكل # علانصل هدنع عئانملا 9

 | ونوعاطلانمشيج ه« هنإف ودملا رحت هب برضأ

 ةشلاع نب دم يف هللا دبع نب دم لاقو

 0 0 ّى ىف ادبا >4. ليف لالخ

 دل . ماشه فكري لعو © لبس نب لضفلا لق
 : ِ . ماشلا فانكابم « زنلا" زغاا انعو

 1 ماسحلا تْعيسلاب : لت ع2 نام: تلطن ادغو

 مانالا ريخ ادم كم قف فج

 اموؤشم ناكو ىرحصلا يف ششز نبا ىسيعلافو
 هدا يف مدجي ام لكاب « دلاو هل ناك نم موقاب

  ىرحصلاهبح ناتوع * ةليح هنبال ىدنع ناف
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 2 وو تمره 1 اذا

 انيجاخل اودع حور

 هناحاح ءرملا مم توع

 رشعم ىدل امو تاق اذإ

 3 ىصوأ ناهتل ىرب 1

 ءىصادنع ناكام كرسو

 يبا سمعالا دايز نب دمح قدشنأ

 هدنع سيل ندم عاطالا تدل الو

 هزوحم باهالا سحدلا ثيل الو

 ءامدقلا عب ىودتلا ديزوبا فدل و

 يتاف نونلا بر نكي امبمو

 ايئاد 6 7 اليْثص دوعل

 هصاقتنا مْ رمل ديز كلدك

 مجنلا ونأ لاقو

 عزت .لرع اعزتق هنع زيم

 يعاطا سءشال هللا ليق هانفا

 2 دنهنءاورم لاقو

 امالط نع مامي ىذلا ناو

 هريخم نصقنت مايالاو لال
 هدايم نا لاقو

 هريغ ءايلع لان عرل وطني له

 ىتف موب كلذ كا ىتأ *#

 يضقتسال شاع نم ةجاحو

 قب ام ةجحاح هل قبو *

 ىنغلا كورأ ىرسلا ىنورأ *
 يصولا منف ارم تيصوأو 0

 ىلا ريمن ةبالثلا رسشو #*

 سلا هب ليغ نا *ىث ندلا نم #«#

 سرتلا كريغ نع هأبم نأ 100 #

 يوتساو بان دق ليق ىت> ملو
 ىذأم دعلا هرئا 4 هراركتو د#

 ىعرساوأ ءرطنأ ىلايللا بذج ه

 ىعجراف قفأ كاراو اذا مث

 ربا هزل ىف لل 2
 ديزلا فرط نم نارينلا صنم »#

 بنط 3 محير را فاس 2

 2 ١ ةماع ءلصإ صّش ُْق عرسا د4 ةيهاتملا وأ لو

 'يثث لك يف ةانملا رو ْ

 ف .4 :
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 ٠ تتم سائلادلذم دم ناكولف ٠ سيلءزلادج .+ نكلو 00011

 00 اهضمب كيل ثرؤاف « . ةنارو تايفاب هنم نكلو

 2 ديم رخآ سدنلا 0 ناو * هلاف تاملا مون لآ 3و

 00 ظ ىدسألا لاقو

 1 . ملأ لوتومأ نا ىدنعإل اكو #« هعيطتسا ول دلللا بحأ يناف

 0 ةرداملالاقو
 7 للا ىه ةانئلازا اننانسحاب . 35 انأ ال انيلع اوننأف

 0 ىونغلا لاقو
 0 ” دواَجو 0 كدا ىو 1-2 د كضرأ متذلب اذاف

 3 : رخا لاقو

 7 روس الشاطعلا ءازج كرتمل ارهعو ليتفت التف
 0 3 ظ ريهز لاقو

 ع 1 ءرمأ تبث ثينلاكح حج ربلاو * هب لوصت امرش نه .منألاو

 ل نو ال ناك نكلو ردا ماقتسا مأ هنن »ا ءاملاك ربااو لو نا ءاشولو ريثك ىأ

 0 لاق مث دوجأ ثيغلا نع تاينلا نوكي ناداو أ امناو رف

 3 رصح الو زكنم ةفورتم ©« ال لدعملا ثراغلا ديشأ دق

 0و ركس اذا مبمالحأ نوب « ال رزاملا ينل .ةيتف ىف

 0 مم اذا 8 < ا

 ء.ىبأ نع نايتع نب نابح يندشنأ رذنلاب ءافولاب ةياهاللا لهأ ىر '6 حدب

 هلوت امل بايرأ ال ىتلا دراوشلا

 00 اوله مل اولذع 0 2 اورج وأاؤردنينأ

 0000 السب | ميكر جم كيعار
 0037 8 لدبت 8 ه وب لك شفارب ىبأك

 ٍ ىدبعلا ناتلصلا ريغ وهو ىدمسلا ناتلصلا لاقو
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 كلنم مل اريخ كلهأ منن ال كنإو ماشلا نيعاوط كيلعفاخأ ىنا هيلا لسراف نسملا ٠

 0 المج هنوربو هب نو.ءاكب ام ىههاظ ناكو كذبستس مهتاوحناف مهم قطاف ٠
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 هلخاد دب ال تناباب تودلالو *# عقاو وه ىذلا توما نم حيلت :

 رخآ لاو
 رادلا أامسايلا دعل ىرعش تلف # ' هلخدب 2 انا بان توملا

 رانلا أ ا دإأعا ةنحأ #2 ىنربخيف ىردي نم ملعأت 0 1

 ظ لا كياضم رك ذاف #2 0 5 أ

 1 رمهلا انهدعسو امندنعلا ف د ىعلن نسل رخالاق و. آ

 #0 لدانحلا 8 # م-ملع :ويذلا نإ ٍ

 / رجح ا كيلق ناكو نإ ةمدقر بولقلل 7 ظ

 أ عتبي موي لك كد « وصول قام ليلا 00١
 00 يهز لاو

 مجمجت هيل ربلا نئوطم ىلا #3 هباق ص نمو مدد ال فون نمو

 ةفياخ نم"ى صا دنع نكت اسمو

 هسفن سانلا لح رت لزب ال نمو
52 

 2 لاقو

 ثال ةعطقم قملا ناف 3

 املصف فيك ةنالثلا ماسقالا هذه | ض هتف ش

59 

 ظ مركب ال هش مركب ال ند*و

 ملعت سانا ىلعىخم الاخ ناو

 ءالتلاو ةلافكحلا نا.سو. *  كاع لدع دهاش راوج

 ءاللح وأ رافت وا نيك

 اضلأ لاقو ىنارمعألا اذه



 رورو 00 ا ؟تورأ ناو كف ىلإ اا الإ رش نا

 داو يس < ىبأ ىلا مويلا تركب ناونغ نب ليعامسا لاقو

 3 داعف ىتمس ىلا تدعف ىعم فرح اف ةنع هنع تفرحلا ينيشغ الف اهلع نأ

 اف يفكدي ةعاسلا ىلا ناكل اننيب قرف نوذرب سحاص نا الولف داعف تدع

 ادد هيلا ىوهأف 0 ىلا معلب تروهأف هئادغل ىعدف نا رخل
0 

3 

 شو

 0-1 3 ل
 1 ١ ىلإ

 س6

 أم:

 7 ىجنف تيمم مث دامف تدع مث هدب ىحنف 1 ! آم يرن الأ نارمع ىبأل تاتف ف تم *وأبف تدع م هذ
 | 77” نأ قنا ةئلم دنم نم هوك ل نم بحتاب 5200

 ' دملا ثراملا ىبال تركذ سمأ ناك ايف ةدسحاو ةرمم ينارب نأ ىلا

 0 ع 0 ندم رك ذو تارم عيدأ س أ ينابقتساف هتؤر نم ةمالسلا

 جاجل لا لاق ةديبع وبأ لاقو ىالتفا ب ركبلو يدتاالا ار رع لاق لاق مساقلا

 ل *ىصلا كح ل ىلع نب عيد عينم نب ديد قو لق ةودح وقح دب ديدح

 00 كلام تنب ىنز نم فرت هللاو وه اناسنا ركذو قاحسا وأ لاقو
 1 اذه لثم ايلدلا ف نوكي نأ يمي ام هللا دبع وبأ ىل لاق يص ص ن٠ لظأو ةأرما

 |. دكوتسأل تسال تابوا يك

 عدت ادا ركن نركب ن ريغ نه ر يللا لبقب الو رسكلا هيلا عرسي لاق جاجزلا
 ىتح لضإ ال ناكل امف ليفطلا نب رماع رك ذو ناملس نب كلام نب دامح لاقو

 كار وذ ليسلاب اهم ىتح با مالو لبا شطعي هل ىتح شطعل الو مجنلا
 ازا الا مسيللا ىنامعا لاق ىنامعالا نبا لاقو اريخ سذنب سفن نظن ال نيح

 دا ال00 ملا ني دع لقو هع ىلا هنن ينوعدب لوق ءوس ءسما ن ْن 17-1

 4 لاقق ةروصقلا ىف ةالصلا هركب ناك فنحالا نا سنق نب قرزالا نء ةملس
 َ 2 لاق اهف ىلعت ال تن :أو لاق ةروصقلا يف و يلم: ال م رحب ابأ اي موقلا
 ىلع نسما نا هللا دبع ل اخذو ةريثك ريخلا نم قرط ىلع لدي مالكلا

 9 ىرفس باين ىلعو ةخانم ىباكر هللا د بع لاقف كهتاوح ركذا لاقف هرغد

 0 0 ةديبع ونأ ل |اق ةعاسسلا هلم كلا اخ ىندجيال

- 
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 لتفلاو تيزلاهيف نهي نعاعلاك «. طل ةئوذىهن: ناو نوم ال

 دوراجلا نب ءالعلا لاقو

 اوراد شوقنملا لعو # فن شانال اوربظأ

 اورازو او>> هلو *« اولصو اوماص هلو

 اوراسو اولح هلو #* اولاقو اوماق هلو

 اوراطل شر مو « ايرثلا قوف اد غول ع

 كلذ لثم ىف رخالا لاقو

 مو ءاضعلل كنيبح كلبا و: 1 ا ايست كيا رمش

 ميني ةعادو بيصلا خ9 ةجاهلن تيشماذا يديدلا لماو

 لاقواودوستنأ لبفاو,ةش رم لاقو هملع قرههجو قر نملاَش ناك نسحلاو ا لاقو

 مداطتاو ثاءسلا ىف يعاشلا لوق ةببطلا راعشالا نمو رلعلابتب كو حلملاب تاصو يممصالا
 تاكمس ىوش دق بوثلا مسد #0 فيفج فيفخ رب دم لسبعم

 تانمز اهموحش نم تدح. م« رمغ تاذ ةلل كناك ١

 صاشلااقو 'ةعاس كلاتعنمس غلاف اغني را
 دحاو مون ءالبب و ال' « :هيعس ديز ن ةمصلع نجا نا ٠

 د_جاولا ىنتلا ىلا ىذبلامذ #« ينمذو ىصلا بح ينبحال ٠

 دراب ءامم دومسم لآ نم «٠ اهنقنو يتايلغ تيفش دقلو

 ا لجر لاقو

 اعقتم سلا ل بات اهف ةعئشإ « يد صيق اودارأ ىناوخا تكن

 أهمع تنك دمك م مسناو #* اقرفم يعدأو ف بكرات: :

 فيص ىف ت تناك | الو ذر دقو الا طق ًاثيش ءاتش ىف تلك أ ام سييح َن سنو لآ

 ةاتخا ينلان اك ينلات ام صمحملاب ايالبلا تناكول ىندملارمع وبأ لاقو نسدقو الا اك
 لاهو الئاح اغلا ال ةيراجلا 0 ريك افالتخإ سادتلا ىلا ةأشلاب هز 5

 تدرا-ناف زوكلا سأر ىف ءاملا يف اذقلا ىت> "يش لك لكو م فالملا دمح نب

 ( عت _ ناوحد ؟4))



 79 درا راهنملا ميظع سأرلا ميلظ

 ش يعل ةفيصلا ف ك0 أندنع م 6-5 لق ءاضعالا نراك 34 طيقاني

 ' 'ارامرثك | او عقبلا فيصلاو ظفلا يف ان> وطس يفهارت ام ام كك و 2 ته ١ ركخا يف اماو

 00 ركن لبج ىو توببلا يف ءاتش :ثلاو ف رذلا يف

 . ريفانلاب فاز 5 ماو ريطلا دفا ريغ 0 اهدفاسل نا نومحزب 2 ا ءدحلا

 ايدو ( اهدرابو اهراح نم ثيداحا نه , راهو داو نم انيك نك ذغ)

 ةييس َن ةأ اعراال تن ديلا |دهه ندسحتسا ةدايم

 ىمدا قشتساو ىبابش قره #« هنأ ءاضم ماا 7 تاقهف

 مياظلا ةفص ق ميكح ن حام رطلا لوق نسحتسإ يمءصالا ناكو

 00 ةا وص اعلسو ردف * هناا دجرب ةلمش باتي

 روثلا ةفص يف هلوق نسحتسإو
 كمعلو لس تقر ىلع فيس *# 11 دالبلا هرءضلو ود

 حام رطلا لوق ندسحت سلا ساو وأ ناكو

 . دئاصقلا أنعيخرتساو دولا ىرع دي :تدلخلا حام رطلا سف تضبفاذا

 ظ ريثك لاقو

 هقماوت ليلخ وا 08 ةعيلص * - هؤاطع كيلع بجو لاما ذا

 94 الإ لاملا كتاتفي 7 ف هوقو 0 0 تعم

 ارا ناك هن اماذا عونم م« هنوني 3 لاملا ل ء

 10 رم هلوق ندعحعس دوراجلا نإ ىعار ناكو لاق

 0 دوعقلا 0 نء< ريخو # ه- فرخ اي ن< كل _:م ريخف

 ا 1 ىتثعالا لاقو

 لب 8-5 ىلع طيشردقو * هلئاف نونكم يف ريما نمطنذق
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 هلوق نم اكاله الو الالض بجوال نوكي أب قحأ كل,« ابو لضما هلون نيل
 نابجو.اميجج انوكي نأ اماف ادوجو الو ارفظ بجوب نوكيال نأ نم رفاظ ايو دجاوأي
 للا ةدئاف اولممأ سانلان اول مهتبهذ هيلا ام ليوأتلا سيل ملل يق نابجوب ال انوكي نا انإو
 ىف اوطلغ ولو ريخ ىلع اوناكل ىوقو فيعض نبس لك دنع هتدئاعاوجرو لجو مم |

 مءاجرو مولعأ اوعطمف كلذ اولدب ما واو ريخ ءاجرلا كلذ سفن م ناكل ءاعالا ةهجا ظ

 دعل بحأمأ هنسحتسم |مسفنيف ةلك عمسي نا لاعلا ورا 097 كلذ ناكل ىلا نم

 امتاوسابلا فالخ عمطلا سفن ناك ىلاعت هللا دنع مف اممط ثدحن نا كلذ دنعوا كلذ

 باقتن ءيث ىأ ىلا ةميبطلا نعو يه فيك ةرطفلا نع رابخإ اذهو هبجمي ناكهنأ ربخ

 3 ملاساب ف ئاغتناو دجاواي لضم تناو عمستنا لاق لافلا ام ءابةفلا ضعبل ليق دقو
 مقوت ”وناغلا ءوسو سايلا جارخإهلنوبحب مهنكل و ةمالسلا هسفنا يجوب لافلا نإ لع

 نوك, نأ نوبحبو تالاملا كلن نم لاح ةربطلا لاعو لاح لك ىلع هبلق نم .البلا
 حرف ةملكللاكلتب قفاوت ا نا نظ ناف نظلا نسح نو ناو ايجار هل

 بكر نولوللا ضمب نم نيرصبا ضم بره يسم 00 0
 لوب وهو هناخ ودحي دوسا هل امالغ ممسف ناوفس وحن ءلهأب ىغمو

 راطم ةعيم ىذ ىلع الو #* راج ىلع هللا قبح 6

 ىراسلا ماما هللا عبصي دق * رادتمىلع نيملا ىأ 5

 لازءالو ماعلا ستات ىراح.ملاىف م نابرهلاو لاق مهب عجر كلذ عميس لي

 ةتمصملا دولاب مقبلا طماتخم ام لقو امم اهراكو ىلإ تع نسمدشلا كرو اذا كلذك

 فالتخا اه ربقانميفو راغص اهنمو دوسلا ءدحلا لاثماك ماظع ةريثك ننال ممل ل

 0 ىمأ كلذ ىف اهلا يتح هتعمس 'ىث لك ىكحت نايرغ اهنمو رو.ملاو نا 7 َ

 رثك او تلق ظيتلا ءاج اذافيصلا ف ةرسل ب[ دنع اهم تل ١ اود ا
 ىف رفلا نم طقس امم لانتل نيناستلا ىلا ثعحر سب ركلا هلع اذو مقبلا اهم تاف

 هذه رثكاو دحاو قذع اهاع ناك اذا ةلخنلا برقت الو ضرالا ىفو لخنلا ب

 نم حبقا طق را فاخ لاق ىممصالا لاقو عقبا نهيف ىرت : داعين الوهو |
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 06 ا هلأ كيع ام مران د4 بابضلا ع نكم لثمكن رز ن*و
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 . ناب . ناذو ناوشي+خ نمو ++ بارغلا شع هنكر كس ن*و

 21 35 2 ةمحه لطلفصن وهو يسعقفلا دمخ وبا لاقو

 5 د 8 ضايم 0 0 نلارنح سلدع ابعش

 35 : *  ضنانلا بارغلا ش هاش ثيم «

 أم وبلو بت -.!ءافن ين اذاذ ةدحاوةحيص حاصا ذا بارغلا نمريطتت ةماعلاو

 | ريغ فالملاو فالخ هيب رعلابو يت ديرب لامراب ةيسرافلاب همسا نال هب لءافتن

 3 ف ناكذاو م هلال هنم ريطتبو حورلا نم قتشم هنال هب لءافتب ناحيرلاو
 0 نيدقلا نم عاش لاهو الوقم لفالاز

 | يبد ز ةفايع ن : قع ىف #* ةحرا هءابحأ هل ىدهأ

 : مان فاللخ هئطاب نآنول * هعطف هاب[ اقلب 1 م

 اذاو لاق ماد س الاو م ودبال درولا نال درولا ركن و زوزلاولا نبح : (:نيرفلاو)

 راع ةرو ءازملا ردق ىلع ريخ وهف تارم ثالث حاص اذاو رش وهف نيتىص بارذلا
 13 نيبوسلا ماا, دينو قطنلا بجااص 0 زاجلاو تارا نين

 8 017 راجل بارغلا ةوادع * بابن ىف تازال اسداع
 '' ابارتلا ىم ح هعادصص نودو « دونجيذ نم دماه باصأو دشناو

 ا لا سانجاو يعافالا نأ نييباوملا 0 ةاهد نم ةيهاد ىل ميزو
 8 كناو بارغن ا لافوادلا مرتسلو لظتست ل“ هرهلاو حيشلا لوا

 طيقل نبا سرضم

 2 طاشن نم لاحلك ىلع ٠ مهلع كيركو يناحصأو ىنأك

 "مط لع ضارماب اماما نار « هرف مالا نابرغلا نم بارت
 57 1 .لأقلاو ةريطلا نيبام ةقرفت يف ءاج يذلا ثيدملا يف ائيلع موق ضرتعا دقو
 1 1: ينل ا ناك نا اولاقو ينعم ةريطلا هركيو نسحلا لافلا هبجعل ناك هلوقأ سيلا هنأ

 ' هل سيل دجاواب لاق اذا كلذكك قيقحت الو هجو غاب تناو كلاهاي لئاقلا
02 
 0 ه0

7 . 0-7 
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 نابرذلا نم ريثك دع ةلخم لك ىلعو ةمور هماوضءدو لخناايرتف فيرحلا ىنانيلا عطقت
 دحاو قذععالا اهيلعقبب مواومرصنم ىذلا لخنلا ن م ةدحاو ةلخم برق ءئئاهنمسدلو

 'ئرتجال ام ىدطأو ريطا نارغلاو لخنلا كلن :بالقأ قت ودلاريطلا عيجراكوأ امو

 وعول وعمبارئلاراةنمو دحاو قدعاماع فب دقنركي نأ زا دءن امم ةا لع طقس ن3
 كح

 لا ىّتح ةدحاو ةر 3 . ضوأإلا ىف ةئفدتملا ةأ 1 || ىلا لصيل هاو رهنلا ديدش

 هل' موب ىف نصيصنلاو درجألا تيم يف ملطإ ىنانعأ نم ةامكلا عضاوعرضلا ومو

 خافتنالا ضعإ هيف ضر الان م اهقوفام ىرب نأ ىلا جا احل ىلا مع لا نأو راع سكش

 5 ىدابألا داود وبأ لاقوأ ليلدولا بارغلا جاتحي امو عادصتالاو

 ادرغلا هفنا ىلعاب بارغلا ىنن ه امل رشادعص اصحلا ىننن

 كلذ يفو تبهذل ةرْملا اماعوةلخالا ىلع طقس نأ بارغال نذأ لجو زع هللا نآ ولو

 سانلا تالغ تكلجلو ةيفام .ةماعرتتسال ةدجاو ةزقث قذعلا رش اناسنا نار

 ابل ىتلا ىلع ىرت الو ةريثكسلا نابرنلا ةمورصم ةلخن لك ىلع اهنم ير كنكلو

 انقل فايع ىف لا نم قفل ل ماعام اومرص اذا ىت - ادحاو ! ابارغ

 ايشأ امنا لئاق لاق ناف 20 عزم امدح رختسال بركلا لوصأ

 3 7 روزملا ىلع عقن ؛ ناريطلاو زرغت ىتا هوبيلا قرملاك ةالدللا نا ظ

 تأر اذا انأكو نابرغلا اهلع قست اليك لبالا نم ريدا تاوذ ةءنسايف زرفت

 دج د دق رخالا لاف دوعلا قرلتأ ند ريدطلا عزشب مم تعزف قاذدعالا داوشا

 لهو لج لا هيلعو لنا لع لك 5 مع روزيلا ىلع طة! الفدوسلا قرملاب عّرفت ىذلا ريطلا

 نايرتلا وكي نإةند زعل لة لذات وذ لخنلا لالقأ ىف ال نر ريطلا ةماعلا

 اعا دوسلاق ةرخخاب عزف يذلا ربطلاادهو قادعا الو لذ 5 وم نم انيلاتماطق

 ىوس ةلعكلذا ف رمذالو قاذعالاو ليخنلا اهيف ىرتلزت مل يتلا عضا ولايفتأشنوتةاخ
 حربت الف قارعلا دءاوأ ناب رغنانرثلا نم كلذكناشلا نوكي فيكو رخالالق اذه

 "7 اهيلع نوكي ىتلا ةلخنلا برقتال اهنا الا خرفتو ضيبنو لخنلا سوؤر يف ششملا

 يعمصالا لوق ةيدابلا راحشا سوءر يفةرصبلا ل“ يف شمت اهنأ لع ليلدلا 0
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 ةنياتالم طل



 داش ١

 . د
 0 0117 تيارا من كلذ 0 نم رف ةظرقلا ٍتيفاوه

 5 ل ينامحت ح المال ت اف ةلومح اهفاذاو و اضيأ كلذ ني تريطنف مشهو قرخ

 همم تبكر مث كلذ ن م تريظتف ناطيشلا ةيسرافلاب وهو دوأد لاق كم-اام

 ف لامجاي تمص ةضرفلا نءا د رق الف يأ ىلع يتصل ليلا رثانو ا

 أ وناجأ لام لوأ ناكف هنم لثمل ديالام ضماو قاخ ةيرشمو لمس يل فام 20

 0 اذ | يعاتم ن م هاندا الف ناملا ىلا اذه كروث ىركن مب اققاو ناك راق تلص "مكاو

 0 ل ىسفن ىف تا-ةف ةريط ىلا ةريط تددزاف نرّقلا سضعا

 اتموهبف سلاج انأو نالعا يف ترسم ايف تول لنمو تلتف نطلا ل10 م! حاج زم ل ناشعسا فذ

 رو و بابا شف هظاحت ن نم هدنع سيلو ناخلا ىف ا انا نا لوقا اناو ىدب نيب 0

 7 : ذا اج ا! ايفا فاوزا وهالا ىلا 0 كي ل هظف>ا تساجناو

 : هاربا تنأ لاقانأ نمو تلج كذب لسر لا: لاحت هللاكافاع اذه نم تاق 0

 ةةو تاماحت ىنامن ناطاسلوسرواودعوا ق ةأنخ اذه تلق ماظنلا لاقريهاربا نمو رم رن <
 3 ًالفلتخا انك ناو نحن لو ةنو زيزعلا دبع نب ميهارب 0 0 _١ ردا مي

 "ترص نيح كلتبار دقو ةررملا قالخالا قوةح ىلا كلذ دعب عجر ” دق اف هلام
 ْ وكب نا ىهبنسلاقو ىعم ناك نمض عل, كنعء ىن ربخ ىت> كتف سعامو كنمأ مهرك لاح

 «بب كيلا تب . نأ ىسمف نيرهشواا 0 : كنك مف تعش ناف ةجاح يعن دق

 ا امم نوثالث هذبف عوجرلا تب تش 00 ائمز كرفكي ام

 0 يل ل ىلا ةدح اوأما ينصغن داكرما ّلع ناو مجوفردع نم وقل قنا فلو

 ل قيغو يافم لطب مل هنا هب ةماثلاو ىرهد عيمج ىف ارانبد:نينثالث' كلذ هت يا
 و لا لطابةريلا نأن مد نيبام ةثاثلاو ىيعوهفاو ىل ل - لاخىلع# نب ,ذلاىباحأ رو ا

 0س م لو لاق ةبطعم مدنع تناكامم ةدحاولاو بورضام ىلع يات دكه ا

 ءاانمبورض لاي ىنلا ناش نم هرسبلابو ايو رلا نو ربمث لا لمعي قاقتشالا ا ماس
 ذو ُمدللا دوجأ نم مثدنع | تاما | ضعوا رصمب كلذ ناك

 0 يس 0 ..اهتل ا 0 7
١ 
 يآ"

 مارال
6 

0 

 هني" 2
 اجرا 00



 (1؟ة) ]

 هوركملاضما قفاو ناو امقوتم ما دام ءالبإ ىووف مقوتلا |ماف ةريطلاب نمؤي ال ىذلاو

 دشأ هاوخإ ضعل مس كم ىلإ ةنيدلا نمهلهامم جرخالربزلا نبانا لايو كلذ نم هلعح

 دحاو ريغ مهنايعأنم قبب مو د ةلمأ لوسوءس مأ ىنب لكو

 ديدش ناعإهنماذهو هل دشأ كلذ لاق هتدرأام يناامأ لق اذه ىلا كاعداف هيخال لاقف

 1 لق يحب سوددس ينبن نم شقرا ريطلا ىريال ناك نم كر

/ 55 - 2 

 مامحو ىأو ىلت مدخا 0 0 ماشالاكنيالاونم « انالاك مئاشالا اذأذ

 25  متدب دحأ لعرش *  الوريخال كاذكف
 لدنح نب هل لاكش

 موش ديال هتمالس ىلع « اهرجز.ناب رغل ضر و ٠ ش

 5 ع 5 دشن اةديبعوألاق 4 ن.ثراحلا كلذ يدوبو ةريطلا رك نك نما
 7 هلوق 2 دلو عوتمم ةد.صقلا رئاسو 9 امالا هده الا تسبلو ورم

 ل
 : 0 ١ 5 0 الو ىذ الا كن ا 1 53 0 , | 4

2# 0 
 301 اي
0 
 ا
 * خس نم“ 0 5-5 9 0

/ 7 0/ 
 ىذا و 0 3 2 نعم هأ ان د هل هي د ًََى 3 00

 ا هه 00 ا« - 5 كك
 0 معلا م 2 41م د د 4 تدع * نه حفر ف تهل

 .. ميس 0 9

 : : ا 9 ١و كم 'ايبلط َْق تح 0و ملا اناو ءا ءارشع 1 ةقأأ تالضا هسدتق 4 00 لاق يعمصالا لاق وه

 0 لا أ 5
 رولا 7 نر دشنيوهو هريمب ماطخت خا لعر ىاعل ” م رانلا قرح نم نم نيش ههجو لجر ىناَتلَق

 لارض 2
 ْ د 7 دحا و ةاغبلا 57 0 اغيلا اهل ثدغل نلف :

 8 ا حم( ال 7 35 ع يف:٠ل أهف 4مم - نم ضصعل مع بس تسب 4 لدوه لول 22 6 كين اذافرعت هب اقرانلا كلت دتعاسملا ىل لامف هتتل_ نم نم ابع تلا داك :
 : 1 06 8 نارزو 8 اعودلرب .. 3

 لاو 22 نال 2 ا 57 تفرصناو أب ماطخ ا ارانا ل اودقوا دقواراو> ذه . 2

 5 هت 002 1

 ©يهراب مصل ' 1-2 2 7 ىلف 23 تناق ىح كلذ نمل تقي كاوا . تاكأى 7 تعج لاق م اذا :|| رايض نبيها أ

 / أم 4 : هر 5 +٠
 6 00 ١ ناميقو هم 3 نإ 0 ف 0 ءادغ هدنع 30 لحجر ١ لهرلا دبا

00 17-2 



١7 

 | ١ لش ترز كلاب اعز خا تالحارلو زويل

 | ةورملا كلت نمابز عجراإلفهجولا اذه ىف جرخ ىذلا ىريغ يغ لاقو ربط: 9 ناولأ

 / رب

 1 لا ١ ربت افلا 0

 ٠ عض ماعدإل ةب تضم * امدعل رانلا نم تا باقع

 0 تا ءا| ضع انلداعو #3 انْ هدوم تمماذد مد اولاقو

 7و قيرطلا ىف ناسو م #2 ةنأب قوف ليه له يناوص لو

 ٠ دامانج اولاقو لاق ءاش ناو ياو ماو مايا نم ماما لءج ءاش اذا وهف 4

 5 رخا لاقو نايبلا هنمقتشأ ءاش اذاو نال نم :نيبلا قشا ءاش اًذأَو اَهَءاَقل

 ١ حور مم نجه دما تلد # ىوهلا نم يقع تاف باء اولاقو

 3 صد بابشلا -ولح انلداعو م اهؤانل مخ تامامح اولاقو

 ] ”جفرو هن اود ىده تلتف * لب قوف د_هده ىننت ولاقو

 د ُق ” لال ةاقساو ده 3وسدا ودا هلا داوس ىار اذإ ىنارمعالا ءاش ولو

 ممنايعاب 5 وه ولا هلاثل كلذ. ةاببشاو رقااوءاملا نادوسالاو هلْ فعس قارغلا

 557 رجزاادعل ؟ ى عوقو ن< اودجم اذاو اًؤاش فيك رج زانوفّرص

 0 مي فلو ةنلا نول د لولا اولا دب كلذ

 ادرج ةدارحهب ون ىلع اذاو ةغاانلا اظن ذاةلحرلا ناديرب اها.ثيبفوزخلا نادي ر براسي

 ريبخ امذ امو هريختل # دايز أمف ةريط ربخم

 000 رشم هتك هل راشأ © ةاعرب نايث ناك ماقا

 0700  روبئلاوهوريطتم ىلع « الاريطال هنا "لعن

 ريثك هلطابو انايحاو « 'ىثضملقفاوي'ىثىلب
 وه اعإ هنودجم يذلا نا مماداسو برمعلا ةأاهد نم وهو نابز ىر 6 مزف

 : لاقو قافتالا قيرط

 لالا وهو زامل 0 الآ ريط اال هنا لعن

 |باّقعلا قيرط نم كلذ لءجنا هناف ةدحاو الإ هلوق نملوالا ضقنيال اذهو

 ذع ل الا + رعشالونوكيد كال د لثم نا ىلا سهذناو قافنالا يفهلوف ضن

7 0 

 ع



 دز ب17

 ١١( هشع ىوريو .

 (ا/)

 3 دوسالا بارغلا انربخ كاذبو « ادغ انتاحر نأ حراوبلا ميز
 ظ 3 3 مال بارتي 9 عقوتأ ميفارف نيذلا نمل ا ةرتنعلاقو ٠

 : 500 ٍِ ملوم شه رايخالاب نالج * 2 يحل ناك خانجلا قرخ

 ش 7 ع مجفت افئاخ حبصلو د * "” هريط خر في الأ هن هءرجزف

 ا 107 اوءجواف مالا ىليل اروع دآو ه موتارفىلتبعت نيذلا تا

 لع لاق مث مب هنالو نيبأأ بارغ هنالو ببرغ هنال بارثلا مون ىرجو لاقف ٠

 اشهراخ الان هلعحو 3 اإاو نيملح هسأ رئي لعج من كلذ نم اضيأ اريطت حانجلا 3 ٠

 ىف هيريطتام عيج م أ! تار لاف لاق 1 ويفملا رياك ةحيحت هيض لعشر ومد

 قو 56 ملا انشر متم نو رات 4 ذالك هارت الا مؤنشلا باب ٠
 اوريطتينا مهنكع مل بابلا اذهنمدحاو لك اوركذ اذأ م 0 بارثلا

 لاق مؤشلا ىف مدقملا وبف بابلا اذه ىف يناءملا ريثك بارغلاو دحاو هجو نم الا هنم ٠

 ةماكلا نمقتشا ءاشنا ىلارععالاو ءاوس كلذ يفبارثلا ريغو بارغلابارغ نسا ١

 : سعاشلا لاق 10 هوجو 00 هلك لك و درلا ع3 | ءاش ناو ريا ايف موو :

 1 5 0 محا بلا لاا دف ال 8 ايوط نط يبانحأو تزانن“

 2 .: ا ا ددجوذ فتنانفالا اهيذاخم 1 توا ةيبظ ىلا

 050 0 ع لحل مرضا كلب نبأ فانت « اهلا صو لبح للا كلو تان 3

 0 ءك 0 قلمي انناثج راص انوصغ ُروصت * يد وم”تلاسأ دالاس كلو
 ٠ 1 هي ل م ىناحصال تلقف *« هثنا لف للا مل

 يح دقطلا ١ لج يتدصي رجزا ناكشلنك * ةلض ناو مزح يوجد
 رز ريد“ 20 : تابفرلا سيق نبا لاقو

 0000 72 ّ بارغلا لوَش ىذلاب أب سم ا بارغلاو يلا رس 0
 م 59 ٠

 ا 0< م موقتا لاف حتيلسص الهال ن دماع اندصقذا ادب رخآلا 1

 0 حير ىلا راج مهل تاقف * اوء>مجواولودنالاجرباهو - 0

 ش 00 0



 لا نم مهلبإ نم ريدلا تاوذ ىلع دشا ريلقلا ن6 ي * سبا هنالو مهرودل

 : "عرفو ءارتنال تارمغ ولاق امر وعلا هنيع نم مبفوخ دع اولاقف رصبلا ديدح

 نع بقت هنال ةياد نب هلومسيو مرود دنع حاول م ول ىلع هنال نيبلا بارغو

 0 | ةديطاوو ربظلار أةفو اصلا نازرخ نم أم لصلنا اموقن :ءاا تابادملا غلب ّىح > ريدلا

 : ' ءاضيبلاابأ دو الاو ريصب ابأى مالا اونكو ةزافملب ةيربلاو ميلسلاب ير 0
 ا حيطنلاوديعتلا ْْن م مث ريال راصف رومالا ىلع هي خا زلا محب 0 ما ب بارغ :أ| أو.ءسو

 : "7 ناعالوبار 00 ناولا تاذدارملا نأ ٠ نمو دا رحلا درح ن«و

 2 ' يفاولممتساو راملا ريشنعل ىرقلا ولخد اذإ و راع و مأنر اودمع ة 5 ريطلا باب برعلا

 ٍ يوسع مما ىلع لديو را راس ترالا حادق ر ع نهو ضصدرتملاو يهانلاو سم الا حادا

 0 لوعوسلو نونيعل ىذلا ثلا مسا نم
 , بن رللاوو

 نابو برغ نء نينص+ىع « ىليل نيبب نا رئاطلا يننت
 ناد ريغبارتغابرغلايفو .«  ىمدلس تناب نا نابلا ناكف

 دوعلا نارج لاقو نابلا نم ةنونيبلاو برغلا نم بارتغالا ىرت اك قتشاف

 حرب نيبلا نم جاحشو باقع * اهفزي لاممجاب انحر موي ىرج
 70 حوطملا بيرغلاف بارغلا امآو 2 -ةيوقع اهنم يهف بالا اماف

 قتشاو نيبلا بحاصو حرابلا بارخااوه جاحسلا لمجو ةبوتءلاالا باقملا يف دجي رف

 3 موديلا الا نابلا ف دج ملف هشير فتش ةنابىلع ابارغ ىمهلا ها حوطملاسرذلا هنم

 ' 1 لاف هوركملا ا منيب بارغلا ىف دجوو

 هرياطيو هشير العا فتال ه» ةهلاب قوف امقاو ابارغ تيار

 ؛ ناله ئدنبال وسم ٠ هترجز ءاشأ أ ولو تلقف

 هرذاحم سيبحنم نيب نابلابو « ىونلانمبارتغاببارغ لاقف
 يذعألالاقو هرباطتو شيرلا نأش دعب ركاد مث هريغ رك ذامم رثك ا نآرتلارك ذه

 |” حرب. نس وأ نيسإلا بارغ نم ه حورلا ريطلا ىف مويلا فيعل ام

 ةقلانلا لاقو ريطتاا ىنم» ىف ريطلا نم هلعجو ريطلا رك ذ مدقت ذا ربطلا نم سيتلا لم



 دغ اهتلَحَر نأ اوبل مذ ٠

 عقوتأ مهفا رش نيذلا نءظ .ةراعلاو

 هسار يح ناك 0 0
 . هربط خرفبالزأ هل رحزف

 م ا رف ىلت بعل نبذلا نا

 1 هل ا ةببعأ لسولا

 اور د ظ

 اريثك تارا دحاو 4>و نم الإ 4م

 ءأب وط نطب يبات

 22 ا را ةيبظ ىلا

 هلاصو لب ليحلا د

 + يلدو# تا الامس ت تافو

 هءتنأ لكَ لفطلا رّرَملا تفعو

 ضاق مز> يوجد
 تايقرلا سبق نبا لانو

 ىدعسل بارغلاو يظلا رش

 ص م

 رغه ا <[, ىرجو لاق

 دود الا: قلوتلا - كاذدو

 ُ عقبالا بارغلا مه 0

 معلوم ش شه ع نا

 مدع نو ع 0

 0 اومجوافماقلا لليل ارب

 قر لاق م م ع 2 نامل ف

 اشهراخالا هلعحو 3 رحلاو نيملح

 ىف هيريطتام 2 نم 6 أ بارق ل

 نوركزيدفؤةعمابا ثلا 0١

 اوريطت ,نا مهنكع م بأ ايلا اذه. نمدح 3

 اف مؤشلا ف مدعملا وف بايلا ده 6 )ع ١ ر

 ةملكملا نم قدصأ ءاش لا ىبارعالاو ءاوم

 سعاشلا لاق : كلذلو 0 امد ١ هلك ف كلا 5 2 اا ناو 4 ف مدا
 ,لصو

 ددج حود كتكترانفالا م

 امل مودع ١ هاا :
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 ولعإ امناء راص أن ا وصغ روصل

 او ؟يضم ىباح_صال تادف

 زلا ناك كلذك



0000 

 هنآللو نآبرثلا نم مهلبإ نم ربدلا تاوذ ع دشأ ريطلا نء ءيث سبا هنالو ممرودل

 4 رغو هما رتغال باع ولاق مروعا 4 نم م-فوخ 1 لد اولامو ريكا لي د

 نع بهن هنال ةباد ن هنوءسلو 07 +. حو مهول دنع هبال نيبلا بارغو

 ةريطالوو رهظلاراقفو ىاصلا ناز رخ نم ا, لصتا امو قنعلا تايادولا غلي ىت> ريدلا

 "ال1: ودالاو ريصد اباىمعالا 0 وزافللاب ةيربلاو ملسلابشووملابرعلا تمس

 حيطنلا وديعتلا نممريطت راصف رومالا ىلع ؛ رجزلا محب ناكذا منا بارثلا اومسو

 ناعرالو بارا اب ريطتلا نود 2 نال تادف را نا نمو دارحلا درج نمو

 لارا اددأو راجلا ريغمت ىرقلا ولخد اذا [رشثعو 31 أترلا ودمع ةريطلا باب برالا

 نوةتشي مهما ىلع لديو راسبالا حادت ريغ نهو صدرتملاو يهانلاو ىصالا حاّدلا
 برضأل نب راشلالت نوع.سو نوئاعت ىدلا ؟ىقلا مسإ نم

 نابو برغ ن« نينصغىلع * ىليل نيس نا رئاطلا ينذت

 ١ دا نم ةنوثي كبرنا سباتالاو 0

 جر نيبلا . « جاحشو ِ اء افزإ لاما انحر مو ىرخ»

0 

 حواطملا تيرغلاف با غلا 0 د ةن ودع أمم ىهث ادق إم

 ْ 9 وركم ا ظ هوتيل لا نابلا دجي رظهشير فس ا نبا قارا
 ظ

 ا ١
 هرجاز تأ لغنف

 هرذاحت بييبح نم نإ

 . قتشاو نيبلا بحاصو حرابلا بارلاوه جحسلا لءجو ةيوقلاالا بالا

 ا لاقو 3 شر



1 20 

 ىنال ديص لقف ميظعلا ل أملا هل بسكف ىدنسلا مارا رانا نكيتيلل نإ 3 ىرتك داو

 ةلماعملا ةحص ىفو رهفاقسلاب ا امم ربلا ىف اضيأ اوفلبف يدنس مالغ هلوالا اندم

 ناك دقو هيف نوره ام رْثك [ام ةعيبط بطلا ىف دنالو اندبح ًاملبم ءافزحلاٍتآلتخا] ١ ض
 رف دنلا نايبص ىلا ةيونلاو ناشيملا نايبص نع ليخلا ءارجأ لوحت نأ ةأرآ ىإ
 91 اضلأ نسب باولو ذت سلا تان كلذكو .دايج فقول دنسلا ىفو فاعلا 0

 عزملا نب فوع لاو 3
 اعاح ريطلا نم هتقال ةحرشم # تأ َن قَح وجهأ اهكسلو : 1

 رجا لو
 متاح 2 فاو نود ف ال تركو تودغ داو 2

 : ظ ىدع ني مالا
 ماحو قا مويلا ىلادع لودي * هلحر دش اذإ بايه سيلو ظ 3

 مراثملا ةانملا كلت نعدص اذإ « امدقم كاذرع يضميهنتكلو 223

 وه يقاولاو بارغلا وه متاخ متاحو قاو هلوق أم او لاجل م ربكتلا وه مراثكلاو ظ

 بررغلاو بارتمنالاو ةبارغلا همسا نع قتشا اذا بارغلاب رجلا تاك هناك درصلا

 هلوق كلذ ىلع دربلا وه درصلاو دير هنلا درمدلا ند قتشيو متحكلذ ذ ا

 ابهمإرغ ايف نيبلا َتاذب ؛حاصو * طحوشنصغ لعام وب درص اعد

 اهارتغإو ا .ان يرش نه و ةيرغو طحشو دي رتصلا تلق ١

 اهنال باقعلا برغلا ءامئملاو لاق برغم وهف هكحم دتشا اذإ لجرلا ب را

 احراب ىصالذإ ريطلا ةهج نمريطلا نهناك اغإ ريطتلا ليضأو لاق احا ناكم نم ءىج

 وأ مابا وأ سائلا نم روعألا اوننأع اذا اوراص ىتح بت بت وأ :

 لعاهوأر اذا ريطلا ن « اوريطت ام اهدنع اوزيطتو كلذ دنع اورجز رتبالا وأ سن

 لك يف كلذ اولمعتسا ع ةنمو لصألا وه يطا رجز ناكف لاا كل كلن

 عطقبال ب ترغ هنآلو عقنأ ناك ناهنول فالتخالو دوس ناك نإهداوسا بارثاو أى

 متلي صو مهلك امل مهن شايمدتع الا معه . مهمأي مايخ عضوم ىف دجوب ال٠ . هنألو م



 تيرا نا تاكلاتا 8 رياعلارارما نم بارغلا نأ لع ل الدلا نمو

 ب ؛ دحأ امأ موب تاذ لاقف هنم نت نأ ةبو ءام# ردي الف :هربرسس ىلع ةيواعم عم

 | اتتقادتف بن نينؤلل أ كنك | انا ةبغع نب ديلولا لاقف ريبزلا نا
955 

 0 ريبزلا نبا دشنأ مث ريرسلا نود د.ةف ريب زلا نبا ءاجو 1

 ع - ورم ابأي لا نأ وكذ ناك دقو 1 ناك ام د انانأ ىم

 0 لاق مث م هعم راص ىت> و 0

 ريفتلا يف مددعام ةيفص ه ملم تدك هرج الولو

 ريرسلا ىلع ريبزلا ساج الو *# ةوباالو رييزلا فرم الو

 10 رط رش مدلكف # بارغ أ نأ انددو

 انا مطاون يف دال تءاج ىأ نابرغلا انيلا تعطق ءاتشلا ناك اذإ ديزوأ لآق
 ا البآ اكضو اهءاتنش ضرأ ميقت تا ريطلاو عجاور ىهف فيصلا قالا

 دبا باوأ نمو شحول هلو أامئمو ةدب انهن اح لاهي يماودلا ىه ًاضبأ دباوالاو دباوالا

 بش ذو رقما الا هيلع رده ملف 'ئ 2 ابه نوح اذا: ليألا] اضنأ دناوالاو ايل

 3 0 0 دباوالا ىف ديزوبأ

 70000 طارق هي اقل يف ملط « .اطاقثلا هتدرو لنمو
 10 ا * اطاطغا دباوا اطقلا الا *

 ا 6 2-0
 ل يرسا

 واف ةمجعم ريغ نيل ًابرن 0-3 بعلو ةمحعم نيغل أةيغن قع با رغلا قغن لاو

 وق وايت حاشي تا 3 7 م ا

 ا ةنونل قاف دود ا 0 و عا تس 3

7/ 3-1 ْ 

 يف

 كا حاب ”ا ل 7
 7 ا و7

 ا ا
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 هنم اريطت روعالا هنومسن بارغلا نأ ىف ةيح وأ لآقو 1

 روعالا بارغلا ن ميل ترغ « ةفوش اهدوتق لح اذإو

 بارغلا نول رمشلا هب ' دمع امو ربدلا ىلع ابعوقو نم ملت ال نايرنلا نم فاخت اهنال ٠

 ةيح وبأ لاق ٠

 تازغ نم كلذل اهضالا اكلات هو[ نك نارا 1

 رخآ لاو

 اراطف ىنع سغدلا هريطق «٠ - فادغ :بارغ ىلع نامز ظ

 را وهال اك نون 6 -ادقلا :كاذدهلا ادد ناو

 اراذع اطيح اماطخ اطمحم * اضن هعضوم حبصأف

 بارذال دعن امم وهو كلذ ريغ ىف ةيح ونأ لاو"

 رطخا نم نمانرغ غنم لاسامب #« دساح نومك سرولا مب .صع ناك ظ ١

 ةديدح ساف سافلاو نيكسلا دخ ب رغلاف نك امأ يف مسالا اذه ميو بورُض بارثلاو .

 خامشلا لاقو با رثلا

 زراشم هاضعلا طاسوال ودغ * اهارغ دح تاذ اهاع ىف

 نم ًادبن ربظلا ىلت يتلا داهم هاو كلر بارغلاو ةنشاخلاو ةاداعلا ةزراشلل

 7 راوذ لاق نابرغ عملاو فدرلا رخؤم

 رطخلا ابك اروأ نابرغ نمبو# *« امد, لئاجلا قززلاب نيرقو 3

 لاقي دف بارغ لكو اهننذأب ارض نماحلونواهحلس نمايك ارو لعام 0
 امناو ريغص بارغ هناف هسفن نيببلا بارغ الا مؤشلا هب اودارأ اذإ نيب باغ

 وأ لاق ابنع اونب اذإ ملزانم عضاوم يف ابطوقسا نيبلا بارغ با رغ لكلا لو

 يحابرلا ة 1
 ابل ايس دون! رندا الو نايل للا كنعيدي سب 1

 اماطخ دعل 26 ما هده مل * متر فك نا كلامو. فيكف 0

 اجارغ نيب الأ بعأب الو هع ندي 0
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 ها هس ا ا 5 73 .٠ - |١

 . هريذع لاق بارخا داوس أو> دم دقو بارغ نم اواوس داو

 محسالا بارثلا ةيفاخك ادوس #« ةيولح نوعبرأو ناتثثإ اهف

 داود 2 لاقو

 ادرغلا هشا لعاب بارذلا قل #2 ايكنم قرش ا دمص ىدحلا فن

 ' لقا راغص 5 ذيراثلاو

 ديراغملاك اهاذق بيبطلا يماق ٠ نإ اهرمق ىف ةمومأم جخ
 0 د م يفا ولاقو نال اذ هه ريغ قدهرهل ةدحو هراقنم 2 انو دقو

 , سيلا و ع لاق

 سس ىعنوالاو ةيغصمنذالاو * ةحناس ديلاو ةدداق نبملاو

 بارش نب ثراملا نب ةبيتع لتاق ىدسألا بوبأ نب ةمير لو داودلا يفو

 باجنملا ةنعلا هل ا * انس ةداوحلاو ةدوملا نا

 باضغديدحلا نمدولملا دوس #* هذليدع تسال شي اللإ

 بارغلا نول لوم وف ادا «+ هون هنع داؤدلا لوح ال

 بتعل كبيأتع الو بوضنلا دبع د كرا كداؤذ اللو بارغلا نا

 نب ةدوه ىبال لاق ةيواعم نا ميلس يبا نعن حلا ونا هب ثدحام بارغال ركذب اممو

 ةدوه وبأ لاف مبةرغا من 0 ةلهاب نم اعمج لمحأ نأ ثممه دما ىلهابلا ساعت

 نحر 3 ناكو عقبالا تار 5 1 تكسا لاق ةمأ يف! نم م دعل ةلهأب ىكر 2 اذا

 لامذ أمايع علقو امناند: رعت هس ىت> ةمح رلا ىلا جرد امر بارغلا نا هدوه وبأ لاقف

 هيرس قف دعلا 4يدحو 3 ةبوأعم د 4م لامذ امم ره 1 ا ه2 هلأ كر وأعم ندير

 َنويعْلا بارغلا ْرقث يف رخا لاقو بوصأو ىخأ اذه ديزي ةيواءم لاقف لتقف

 بايالا ةل ن*"”تيصر #* شحج نب ءابلع تيفال ولو
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 ينيقلا ناحمطلا وبأ 9 ُ
 ردكي مل اهوفص بار كك ةيروم وسل فا 3

 مئاقولا ىفءالماانبدمدشن اولاق مل ؟اقولا عما و ءاملاكسع ىذلا اصلا ناكملا ةعبق ةواوا

 ١ دربأ ءاملاو لاونألل 3 م« عنك تناك يملا اولايتساام اذإ 0
 ظ لاق نشاعملا نا 51 ارا فقال

 سعاشلا لاق دحاو ىنمعب ةعقولاو ةعيق ةولا د ٠

 ابقاب رمألا نم ءاذ رفد ىلع #«* طهار ةعبتو تّقأ دّمل يرمغا :

 . ثراملا لاقو

 انابتم اني اعد .نا.ور ه8 ظهارةميقو تشاد
 ظ لاطخالا لاقو
 لومملاو ىكششملا اهنم هلا ىلإ « ةعقو رشلاب باحجلا مقوأ دقت 1
 ظ رخآلا لو بارغلا ندب ةحص يفو
 الا لوط الحول * لجر يم نا 1

 ددخ هرم تاوناو ردم هدهلاليكاونامزلا ساراس 0
 ايلي ةايملأ ليذ بحسن ”#© كو انش ؟ كاهل 0

 ديولا 001 أمف تنأو # تبرخ مداراد ت>رصأدق ظ

 دمرلاو عادصلا وكي في -# تلمح اذا رع للا

 ةغبانلا لاق امارغ ريطبال ضرأ يف لاق

 راطع امارغ سيل دجلا ف *« ةروس دقو بارح ظطغراو 0

 1 أمم جرخ مل بارغلا اهلخد اذا هبا امصخ ند غلبت ضرأألا هذه نأ ىنإ الم هلعج

 ظ شرت يب ض» ىف ناس> لوب بارغلا وهز ىفو أف هديرب يّ : لك نا
 ! باقع تانب نه كمال ندش, *«- هدنع صوحأنب ةصفارألا نإ 0

 بارغ 7227 #َ ىنموج التناسل 1
2 

 بارغنمرذحال هنإ لاورْملا بيطأ مدنع عب لس هنأك با رشا ةر لال جوا لا +

 1 هن 0
. 

 , : . ن 5 4 4 4



 د ظ (1)
 را ةشببلا رشف قالا 7731ج هم شدمأ اشبع ىنتن الأثلا

 صن جيلا هتبرض اميح يف * د رج براغيفةشيراهمأك رخآ لاقو

 راى ل 3 0 ناكلذو كلذ رينل اهف زرئتو اهتمنسأىف شيرلا عضو دقو

 0 سعاشلا لاق اهءاحأ فرشب كلذب اه. املا ةمالع
 0 ا لثلا هحابص لبق ليالاك « .اهناعرو ايد الط وسلا

 مع نم : ةئام ا نامنلا دنع نر ةفينلا عجرف ثردحلا ىف ول كلذلو

 ف تز غرف ايلازلا ايماجاذإ كراما نأ وهو رخآ ناكمشارالو اهشيرب

 0 صاغلا لاقو دوس شيد
 0 ” متاولا رطش نابرغلا هب ريطت « كلامو نيصحلل الوق فراج
 0 "| مجس نيزانلا اهلاثمأب « ىطدو ءارطلا ميلا هب ىورتو

 03 عئاسملا لوق لثف ٠ ءامخلا مي .هلا هب يورتو هلوق اماو ليالا نابرغ ينل

 7١ هولا لجو ال لذاجي « درولا دنع ثراع اي تناع

 0 : « دحلا ءانناب ينع الو »

 ع دوف لضق لبال ةبا مدلل |مح هيلع ناك اذا ريميلا ىف اولاقو

 0 كَ ش ا لاق نابرغلل هيلع ام ضرمف

 2 كوالا فانا دوعلاب كيلغ ٠ لجحخ ذاتارثلل الوق تلف دق
 : * لحي ريغ ىلع تشم ام دعل نم *«

 2 0 تاّضرعم نم ها و قلم كوم لا ابمدش ١ هلثمو

 | اكبر اكس وصار بارغ نم 00 بارغ نم أدب / حصأ لاقو

 7 اجارف لسبع ءيلظلانمجارح ه | مودو سوأ مأانتقر ام الأ

 .اهيادكو ةيراقوأ كسلا نم < ةينطل انين لاك انفي
 ام اهي يو ةجرخ جارملا دحاوو ءالفلا جارح فرصب- ال بارقلا ناكاذا:لوقي
 0 ذآو رداسلا نم جار ا امتاواجا رح مالظلا نم فثك و فتلا 'ى ل م لع

 نب كناض | :ظ اف هتاكم ءافصو هرصل .ةدح ْمم بار خلا أبيف رسب م ١ اذاف لوق ردسلا

0 - 
- 

0 
 ا هاو سلا
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 ثنح هيلع نكمل اماكىتاياو هلك موب لعاف ىنإ ةاّدعلا لاق وأر جنلا عم وأ رحسلايف ادغ ٠

 امافدغ منا هةيباع مقو اهفالا انلاع نوكي ال اذإ ناكو قديس ماذا افلا نكي و "

 نأهدبع مزلا نإ العو لج هنال كاذك ليوأتلا سياو الف اظذال يف كلذ فلاخ اك ٠
 ىنغتسملاودبةسملا ظظفل هبشي هظفلو مالك نوكي الئاو وىلأللا ةداع قبا هللا ءاش نإ لوش ٠

 رخسم فرص ٠و رمسيم تاقمو ردم دبع هنأل هلل اركاذ كاذ هدبع نو نأ ىلعو '

 «لوش نأنيبب سيلف انفصو ام لطوه امنا ظفالا اهلا ىرج ىتلاةبا ماو هيفىنعملا ناكاذاو

 نم حيصأف) هلونامأو قرف ةنس دما كلذ لمفا لوش نأ نيبو ةفرط دعب كلذ لمفا '

 مهم . اذيعاو أملا اذهراصف اومدنو مموخأ اولتق س ان كالانه ناك هنا سيلف (نيمدانلا

 (نيملاظلا نمان وكتف ةرحشلا هدهابر نال )مالا اعيلع ءا وحرم د 'الدل وقىللع كلذ امنإو ١
 100ج ل انلوةذوركش س أننم تبحتو ماظ 0 كي ملك نأ ينعم لع

 اهنمرضيل او.سقأ ذا ةنجلا بادصأ انولب مك مانولب انإ ) لوقب لجو نعمللا اومنسدقر
 ع( 3 يل تح ا ل زوعان مهو كب ار نم فت 17 05 9 00 و نيحبصم

 ىمسن برعلا ) ( هللا ءاشي ناالا ادغ كلذ لعاف ىنإ ءيثل ناوق ' الو ) لجو ع هلوق ٠

 هرقنو أملع طقس ةحرق همذنع ىفو أ ريمبلا رهظىف ةريد دجو اذا هن دل ا بارثلا

 سعاشلا لاق تايادلا غلبب ىتح هرقعو
 سعاظتم انهن يح بريس « ىوتلاوتنلا اياد موق
 رغب قلب انو مولا كمانس * ةلع كباف ىريس اهل تاقف

 رئاط ص اذا اهنيع باش # هيذر تكرت ًاريخ وأ كثف 8

 ىعارلا ل وق هلثم 9

 ىيقلا ريسمبلا نار ئرزتض ه4 تريطقر هل 000 3
 تمقو اذا ريدلا تيذ ديقملا ريعبال الثم كلذ برض هل ةديصق ىف ةرتنعل تبي | 7
 ةةرخامإو دوس ارسن مداوق امإهمانس يف اوزرغ ةربد ريعبلار بظل ناك اذاونابرغأا 1

 يوبطلا قرالا وذ وهو نمعاشلا لاق هيلع طّمست الو هنم نابرغلا عزت ءادوس
 قراخاو شير اهلعافاخم ىلزه « اهلوم تطح لبإ تا

 ) -1١ثل أ. ناوبح (



 هش هراتخا وه هلاو ثودبم هل 0115 (هيخأ هءوس ا 131 21 ضرألا ف

 لا | طوةسو هلاح ءوس ىلع ليلدلا تاءج كيدلا بحاص لاق ريطلا مي نيب

 اذ ىف ةظعولا تناك لسفسأ هب عرقملا كلذ ناك اكو هناكم عاشترإو هلاح نس

 أ ءوس ىراوأف با رغلا اًده لث» نوك ١ نأ تزمعأ ىناب واب ) لو هار لأ

 ماا ناسنإ وأ حلاص لجر بارغلا عضو يف ناك ولو ( نيمدانلا نه حبصأف

 | فيرشلا ميركسلا لضافلا لفاعلا اذه: لثم نوك ١ ناتزحعأ ىتابواي لوقينأ هب

 8 رئاطلا اذه هنسحب ام روكا نا نامأإا لو تدعم [لامف اريح اود نع

5 

 3 1 ول ةيشلا *ئدر لئامشلا حيبق قرتحم دودا راط ىف كلذ دا 51 ريطلا زارش

 000 نطو هب دكت رئاط دمب وهو ةفيرشلا ابعابس نم الو ةدومحما ريالا ما
 الو عيرفلاو خيرت هج ناكل لكيعح ناك اكو ٌديسلا عدرا تملا

 نمو)هلوتك وه امناو اليل هتق ناك هنأ وابخ الا ةهج ىلع هب ن كلفني «دانلا نم حببصأف

 زاكولو ( لا ن م بضل ءاب دقق ةكف.ىلا ازدحتتم وأ لا هل اف رحتمالا هربد ذئموب ملوي

 نم ناك سانلا تاداع نم مالكلاف ل مءعتسأا نود ظفالا ىهاظ ىلع قو ىنعمل

 يأ تاماس نم باغالا هيلعام ىلع مالكا م ةو امئاو دعو همزلي مل اليل فحزا

 ارتدي نع :حرلا دبع نب خلاص لاق ىنءملاكلذ ىلعو ليالا نود راهللا وه كلذو سانلا

 ىدبأ ادق هلتق كلر لاو هنم جراو آلا تئرب هلتق نا اولاقو هلتغيل 90 اهلا اناوخ هيلا

 | اع لعدنأ كن اركاب وأ كلذ دنع حلاص لوأتف هتحفص انل

 :لا تنزاج اذاف ةحراملاب فذقلاو لتقلا نم ل نغا تت واشلا كلا 1

 0 طوول رطب ليوأتلا اذه ىار اف زوج أ رثصالا يف تناكرفعال

 ىلع اناوخ لتقأ موب ىأ لاق ايزلت ةجحلا قراو ارذع سلا امن هنأ ذيخأو ةنفال

 غد ١ لاق نع ناكولو قابل ل: لع سلا ليوالا نم يوفلا

 04 ونك أضيأ اذهوه ملأ مل اليل ةلتقلا كالت ةلتق اذاه سفن دنع ناك ل يالا نود رابنلا

 : عب أعا ىنعملا اذه ناكو لو( هللا ءاشي نا الا ادغ كلذ لعاف ىلا ءىثل ناوقن الو )

 ذل لارا ليللا لوا نم لآق اذا ناكل سانلا نيب لهعتساا نود ظفالا ىهالظ

 ع ٠
7 00 9 

 © ثيل
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 تناك ناف انه ةلسّرم نوكن وأ اهم ةكسمم اها مضا وه لع ةضااق نوكت لا
 م.م يكفل ةكسم كناكنأو 1 07 7 يو طقس مل فيكف امل ةلسص ظ

 يذلا ديعلل 58 8 3 0 هلمانأ ةروعشو هدب تش نيا مولا < هلع ايل

 هن رض نكن ماذا ناسنألا ةداعنم نال سااج وهؤدل مواننو هالومةباد نانع هدا

 ه.نانملا: فرط نع هتضنق وأ هد تخيتما ىف سنو بئاتم اناسنإ ىاروةلل ا
 أب ىو ةنادلا لا انهما كر لاحلا هذه ىلا راص ىتمو مونلا 3

 هإ بح كو هم

 6 نابرملا قلوقلا تاو

 اندنع اع ةقثلاو هنم نوكي ام بجعلا اتنحاو أطخنا نم انْذَعَأو فلكتتلا انينج معلا
 و امع رابخالاو نابرغلا ىف لوقلا لج ( هللا مسإ ىلع رك ذا ):نينسجللا ن ,«انلعجاو

 ا انفك انك دقو ةبادحا تي نم 00 ةلالدلا نع تعدوأ ام بيرن

 [ذكو راخلا دنع هنهر فيكو هل هتقادضو كيدلا بارغلا ةمدان# نأش يف ترعلا

 0 تئاخ ريغ اعاغو مراغ ري ريغ لات 0 كو هعدخو هنم رحسو هب 5

 هرحز قاقتشالا ٍِق هتاخدأو را راعس "لا هذ تااقو لام لإ برعلا 3:9 تول

 لجو نع هللا كح ام ىلا اذبف كلذ ىف ببسلا ناك فيكو !همفايقؤ اهتفايع

 هب ب دنع لاقف هن :م ليقتملا هنم ليه . مل يذلا دس 4 اناررق أبرق ة نيح مدا 1

 ىمأب ءوَس نا دنرأ ىإ ةيمرشعلا راتخا 5 نيدو هند ةياختلاو 4ع دك اسما دنعو هلَدَق م

 لتف هين , هل تعوطف ) ) لاق م (نيلهطلا ءا“ ْنح كلذَو ا بارض ن نك“ نوكنف د كو

 ىراوب فيك هيريل ضر ألا ىف ثدع ابار هللا ثعبف نيرسالخا نم حيبصأف هلتقف هيخأ
 اويل ةليضف تارغلل نأ الولذ لاقام مدا ينبإ نيل وهو لئاقلا لاق ىت ٍ> ( ةمل ةءوس

 أ يد 8 ف ىلاعل هللا ةءعبصو ل ريطلا مس نم“ هريغأ ت ثتدس» دل ءامشأو ةلاو ة ةد و

 ثح باغ هللا ثءبف) لجو نع"هللا لاق دقو كلذ ر " دذملاو ظعاولا هلءح الو. ساثلا
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 ا 2 فب ب د هاما

 م + ع+ بيو رس دعا مول
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 0 يلم أو سكت يو هل مشية نم 2 ل دج اعدم
 ْ ' ىلع افوخ رارقلا هذخأب الو هتب اياوز ىفلقتت» لازب ال رخ 00 04

 5 ةفنق فيللاب هبتثي امم راحشالا رورظ ىلع امم كلذ ليقئتن دقو كلذك لا

 7 مغ راع ةدقعو ليلا كذب الدم لج منقل ل 57 رع

 الم دنع مث ةبيحت ةلخادمو جو عيصرتب كلذ نا الإ ناصغالا كات نم

 حواري هنأو سارتحالا ديدش ىئذلا نا نوميزب بارعألاو هسفن ىلع ةفاخم هيلا

 برألا ذاذو ث الو ةسراح ة>وتفم را ةعأن ةميطم ةدحاو نوكتف هينع

 اعلا ِ بوت م مونلا يف املوتع فرعت اغإف ب بادلكلاو جاجدلا ام ا

 98 ب هلأف باكلا امأو نيملا نم كلذ لعفب هناف جاجدلا اماف سافنألا عوجر رادمع
 ' ينال رأ مازن ال ىاركلاو قار غلا نأ نورخ 0 سارتحالا نم كلذ

 5 وا ناو تاعثلاك ضرالا 0 راه نب اهزرحاو سازلا نم عضا وملا دعا أ

 | اعأ اذإ ن ا اهرمأ دان ىتح مانم ال

 ةعبا رحبلا ىف قر نم لجر ىأف فورعم مونلا ناطاسو هل ظنا نوكيل هيلجر

 3 1 1 1 زكشا هيلع طلاخ ىت م مونلا نا لعل وهو كلذ ريغلو دوعلابو عارشااب

 ذعر ردش مهيأ قم هنأو هن مععتساو هبكرب ناك يذلا *ىشلا هنناب هدب تخرتسا
 5 نيتليل وأ ةليل ربس اذا ول ال كلذ يف وه مث بطع دقف قاحالا نع زدع نمو

 | داوخلا اا ىتل ةججاكا يل جاتح نإ امأو هربشو مونلا هبلغي نأ

 امقو تاقوالا عرسأ ىف هبتطو غل قلاب نكمي دق هنا ةيداحلا ةلعلاب رومغملا لقملا

 بج ف سو ةبشخ. تناك نا ةبشحلا هنناب نأ لبقو ءاخرتسالا لك هدد يخرتسن

 ىج اعر اها كلذو نايذلا مون ن“ بجءانليوبملا مون ' بورض يف انيورو انيأر ام

 ثم ليلا ناكاذإ ةافص ةناك سام جاس نأ طب . هوشغ دقو بابلا رم هلو

 لاخب «, الو ةتبلا مان ال ت ”اك ناف ءا ولا ىلا ادب أ تقلعو هياب امم امياوق تاعجو

 0 ل لرال دولا مأ نمةنأ دوك نا بعأ اذ عل يوزع
 |مياف ابرك ذام ىوس 5000 بزي ام امنع بزعيو مانت تناك ناو هيلا

 7 5 رك



 (11؟) 5

 يريملا ديسلا لوق ةديبع ىبأ سام يف ةحاد نبإ دشنأو
 فتابذلا لك ةفاحق ابأو *« اهنإ نبإو اهنإو اكاهض ىزتأ
 نامز الا فرصل نم يلا 2 تايعروم الايىفو ثنوز اوناك

 ناطلسلا ةبيهو ريصضت مهف « مشاه ةباؤذ ىف ةفالملا نا
 لك 1 هلوق يف هانعت ام هل لاقف ايرذض ًاحراخ ةديبع نأ ناكو ايضفاو ةجاذ نإ

 : بادملاىلا نوراطملا جاتحا ىتمو لاق ناع لح نا رطع نعبذ ناك هال لاق نايذلا :

 ةريغلا نب ماشهو ناعدج نباف لاق ناعدج نا ةسيح نع بذد ناكاتإ تطاغ لاق

 دعاقلاومئاقلاو بكارلا اهنم لك أي ناكف عاطنأ ةدع ىلع ةسيملا اهدحال ساحب ناك

 35 رار رودنو أمع بذب ناك لاق لبجلا اذه نم ةفاحق ىبأ ةبذم عقن ت تناك إلا :

 ول لجرلالوقي | هردق ريغصتو ةابذلا 0 باب يفو لاق ةنس هسا رحمف هئماوكحضف

 اندنعو انني ام ”رفاكلا لما ام باق حانج ىلاعت هللا دنع يواسن ايندلا 7

 - باب ىف اهولخدأل رع وأ تاناشلا كناك ول ةنوجأ بابذلا ىف ةرصبلا# ا

 ابن ءىث ىلع ىرت الف نيتاسنلا قش ىف رْملا رداس ىفايوبضم نوي ١ كلذو

 رصاعملا كانه نوكتو من اراملا فاصناىفالو دربلا ف الو راهلايفالوليللا ىنالتباذا

 كلت امئإو لظلا ىلإ سمشلا نم رارفلا با.ذلا ناش نمو لالظ رصاءملا باح الو '

 فاصتلا ىف رصاعملاو لالظلا كانت يف ىرت داك ال مث سردو ةبطر ةرمت نيب رصاعللا

 اذهونابذلا ةلّثإ, فوصوللا لزتملا ىف هارئام نودالا نكلانابذلا باطتقو ينو راهلا

01 

 ةيدابلا كالت نم يش 5 2 ناف نيتاسدلا هيف يذلا قشلا عيج يفد وحوم لوك شا

 دنمللا ضوأب نوكيلال نأ ىسعام نابذلا نم هيشم ةرصبلا يحاون ىف ارباشتام عيمجلا
 وهو ناخسرفالا هلبا اما م نابذلا عضوم نيبو وذ ربع كلف نر 0 الو ةارصبلا نضيفالا ناياذلا عضوم نينو سدد رم ةريزج نيد سيلو هنم رثكأ

 .؟

 صقاو أائيش ديزأ وأ عارف ةئام الا ةفا ا كانت نوكت الو ةرصعلا كانو رقلا كلذ

 0 ا
 بابدلا ىف لوقتا ةلمج هب انردص 0 بأ يدنع هو ىرشنأ ةوبعأو 4

 ناف لالا ناكاذا امهماف طونتلاو ريفاصملاك ماني الزاوملا ضم: نوكينأ بجعلا نف

4 

 ديك



 27 قاذقلا زدب ن' ةثراح وج ءارمشلا ضعن لاقو
 : | اجلا حاج هاد اخص م اديس اهف نأ ةناذغ تمحز

 0 لاق هنا سان زو

 0 ذارآا هنبثيو اركش ٠ ىدتنيف بابذلا ىوزبامكيوو

 1 ظ 0 ا دوا لوش نأ زوجيال اولاق

 0 ىلوألا هءاورلا وهف يعامس امأو فرألا عارك

 :رأالا عارك ةعبشيو اركس ىثتنيف بابذلا ىوربام هيورب

 ا, هوعسلا عرس كلذلو ةريصق نرألادب نال فنرألا عارك رك ذاكاو

 هل فيمون سرفلاو ىاكلا نم دوم كالذو ديلا ريصق لكالا بالكلا

 5 1 أف كمشيودح وه اًذاو: لاخي ترس لاق ىول هلا يهاربا نب نسحلاىثدحو

 ١ ةلجصلا ليلق انيكر اتيمز الجر ناك نال هن ربا رن -

 3 ١ اذ, تاتقر وعدم وهو ايذدم ايش ىنمز نلف ينانأ لانفا الذ نع

0 
 ا

 0س

 يمجوىفراد تاخد الك قرزأ بابذ تي ىف لاق مو تلق ىتني نم براه هلو
 5 8 هللاو اذه ىنيع قؤم ءىطخب مل ةلذغ ينم دجو اذاف ينذأ ىلع نطو ىلوح

 ذلا لملف بار لاب با رْثلا هيشك_ بابذلاب نابّذلا ةيدشا نإ هل تلق"هعم رخو

 اذا يذلا ريغ جا كاذا ىدلا لعاو يم كاذا 0 ريغ نر 7

 ١ وه اذبف ةنس ةرشع سم ذنم هفرعأ نك 11 نا كلماام قتعا اقف س

 م اراقدرام ةماعةريزنملا بكري ريزتملا 0 ىح نب ليلملا 1

 اا مصعلاو روهصعلا طرغا كلذ لبق تنك و هربت نم ةعان ةقانلآا 3 كر

 6 ددعلا ةرثكلو ةدوملا ةعرسل هنإف يثثالاربظ نع لوزنلا مل رس 5-
 لاق ا ةنابذلا كرب وهاذافهل تنطفو بابذلا تيأر ىتح لمجاو ريزتملا
 ف ذ ناتيعلا تار ىذلا امأ لاق دافلا وه كلذ سيل ىواركبلا رم نبا

2 

 ا

 احن 0011و زعل مدام فردت راكتب كفن بيت ذأ ديرتتنك

 .: هريغ دنع سلام كلذ يف ىلولل نأ نوميزيو كنودف هللا ل اضف



 (1؟؟) ا
 نولوتب نيذلاو مهج ةنزخ نا 6 كلذب ذلتو رانلا يف نوكت اهمنأ ىلا ممضعل بهذو '

 مرعبطإ ىلاعت هللا نا ىلا مهضعإ بهذو رانلانم مبعضو.م نوذلي بيذعتلا ةكتللا نم

 يعذو اهنك امأ يف شيعلاىلعلخلاو جاثلا ناويح ميطاك اهيف شيعلاورانلاذاذلتسا ىلع
 مهاادناو مهيولق منتو اهلارانلا لضنال ةلع مهمادبالث دم لجوزع هللا ناىلاذ ورخآ ٠

 لخدب ىتح اليح ايندلا ىف ممسفنال نولاتحسانلا اندجو دق اولاقو ءام اكرخآ هج و: نم“

 ,امنم مجاحلا عضومو ارمظعم ىف وهو راثل هرضتالو الطلا كلذب سانلا ضعن مدحأ ٠

 0 رغم لاو اسيا 2 ةوق نيبام لشفك م دابعةردقو لا ةردق يبه ضاق

 كك لحو زع هللا ثعل أف فدق ام هباف مهرب راسك أمف مهأيبس نأمل مهظعلا

 كالملا كلذ عابط نم هبرق عم هاذأ ىلا رانلا لصت رف هسأؤي ؤيوهن دح ناكف لظلا هل لاقي

 نأ متزن لوف ولو اس نق تابوملا هذهيف رمألا راد فيكو و

 تدعلا ن نمو طخسلا نوكي فيك لك الوهطخسل ل نم م مهجراتب تذعإ للامت هللا

 لصوت نأ ىلعردش ال نم كلذ لمفب اع اودعأب اريل هبذع امنا ىلاعت اتمنا نا

 لاصيا ىبعر دق نم 0 مهاب ب 3 محلا يذاملألا 2 م :

 هفرصل فيك م ٠ ىلا هفرصلو هلصون فيكف هقحتسإ نم ىلا مدت

 قت وامرحلادوب )اجو رع هللا لوق اوءمس دقو هلطخ سا ن نموا

 2 ج ضرالا ىف نمو هوؤت ىتلا ةتايصفو ةلقناو ه-ةبحاصو هي دكموو باذع 3.

 مجرم ) نآرقلا ولتب نءلوقلا اذهلوقب فيكو ( ىوشلل ةءازن يظااملا:الك هيجننب مث :
 تاذ دال تن 1 ل ويا نايذلاو نايذلا فانمأو ( نابذلاهل لوقلا ان

 سعاشلا لاقو قرتح ىت> اسفل 0

 متاخخاب ةفيحصلا كاذك « ام> ىلع داؤالا تءتخ -

 محاجلل ةشارفلا يوه ه ةرالاهح ىلا ىل توه 7

 رخا لاقو

 بابذلا مق ابسمام اذا * امنمتادجنلا رفاشم ناك 2320
 بايثلا ب رع وأت بسلا لاعن * تادعاستم ماتم 0 0

 يو يب جا ىلا” يود ريو 000357

00 



 سسس_ ك5 سب
 ْج ما اذا هنأ ىارو رذعلا ىصنأ غابدقف لجو نع هللا ٠ نءلدع كاذل اذا مدحأ

 5 0 هلاقل ما كلذ نا لوش نأ ىلإ اليبس دجو ولو هد دّقف لافطالا باذع

 ال 0 موك الدره و هنأ ثلا نع ريش. ىلابثلا نأ معز نال ليَس

 " فسلا فاخن الو هذه دنع ثيسلا 598 هنا الا هلال . قدص كلذ نا

 ل ص للا نأ عذب موضعلو هذه نم هن 1 نب ملظعأ كان .تناك ناز كلت

 | كعدال مودع ل ١ مهتم م نولفاعتملا لاق مما م ممِيأ نيك رثأا لافطا بدع اعإ

 لك نال ىلاعت هلل ديجملا باب ىف لوقتلا اذه تبددحم ىرغش تلف هل اذه نالو ءاش

 39 ب ىذلا ًاحيبق ىنأ ريسمأ طوس فخ ل ن م لكو ذو وهف هيلع ردش ام لعف ن

 ا 8 ٠ ناطا_لا ةبلاطم نم عنتع نما ا هيل 3 هم 6 ناك هبحاص نا 0 كلذ

 وعدد ال وهيلا حاتم نم لاحةلك كحضلاو وبللاو ثيعلا و ملظلاو او بذكلا نوكو

 ذاو 20 يف |, الأ قوتسا ثوتما اذإ تااظلا نا قاَحيسا وبا عزو يعاودلا هيلا

 وتم ةيصعم الوةعاط مهنم نكي مل اذإ و باقعلا ىف اباهنأ يوتسا ثوتسا اذإ يصاعأا

 :اما نأ مزو ءاوس ليضفتلا ىف 717 سحي ناوي ا نانا نا معزو ليضفتلا :

 0 37 0 3 ماهبلا نيب الو لافطالا نيب سيل هنا عزو ةنملا ىف م,اكنيملسملاو نيك رش

 هيملاوةيعبسلا هذه نا لوب ناكو قرف ماهبلا نيبو كلذ ىف عابسلا نيب الو قرف

 تانآلا كلت نم ةصلاخ حاورالا كلت لقش 4 زع هللا نكلو ةنملا لخدي ال

 ولنجلا وناو رمعمو ةدلك ونا ناكو اميحا ناسحلا روما عال .كربف

 الك حاوزأ نإ اللقا انماوعو انضاوخن دنع ءاوبب نولوقبو باوملا اذن نوه 1
 لع تلكلا ركذي انمالك ل صتا ام ىتمو هنملا لخدتت انبالكن إ انلق وأ ةنملا لخدت
 3 هل عجا عزت انكسلو. بالك اهف ةنملا نأ انهز , دق مدنع اناكف ناك هجو ىأ

 11. نسج دالك ؤم رظنملا خيبت جلو تارشحلاو مئاهبلاو عابسلا نم ىلاعت هللا
 3 هللا ءابوأ كلو ةنجلا كالت نإف ميرادتلاو سواوطلاو ءابظلاو 1 ناك اف ذإم

 :ادب اعاباذع ىلا اباذع هللاهلعج رظنلا موه ايندلا ىف اديبق اهنم ناك امو اهرظانع لجو

 ملا اذهدب دارب اماف قالا نم كلذ ريغو رانلا يف بادذلا نارثالا ىف ءاج ذا رانلا ىف



 نهد 2
 جوع دوع اللا جيراهأ 2 كا ضتتفأل نا '

 جرش 2 هالعأو لحيس *« هتوص لوأ ابرطتاودم 3
 نم نايذلا فاتصاأو صولا ماححا سانجأ ءانغلاب فصوت ىلا ١
 5 ءالقابلا نم حرخم | الو ءانغ لكلا ناب ذل س يلو ًارعنلاو عتاد ل
 5 و2 -

3 

2 

 لذا فضو ءارمش نايذ ل لباد 00 9 :

 سعأشلا لاق قرز لبالا كلت ىتلا نابذلاو لاق رج ءأ ار

 قلوم بيبس يذ ةيلاخ * قفضصت وذ: صهدلاو د - ْ

 قنقنملا الفلا 0 قئاقت نمو « قزالا بابذلا تاوصأ نا ١

 ريبزمأ نب ليمزأ ةيبس نبا ةاطرأ لاقو رفصأ باودل ىلع طق ل

 قبنال عتاب كل 121“ نا كا نك أ نإ

 سماخلا لاقو هظفح 0 سفنالف ظضياو لكل حل يئلارشل

 ىملتملا قرزألاو هريبانز ههنا |ناوأ ان
 ةدايم نا لاقو نا ظ
 راع ايه داح درك لذأ عا ربدلا ناك ي ريو
 ليعامساو بيبص نب دابع ثدحام نابذ اراك ربدلاو لحنلا سانجأ 5

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىفوعلا ديعش نب ةيطع نع

 قارحاو 0 لتق هركي ادهاج تعمس ناهلس لاقو ةلحئا الا را

 كلام نب س نأ انأبنأ لاقىمودسلاةلظنحانٍدح لاق ةسدنع انتدحو ور
 دقو راتلا ف تايفلاو امو قونرأ تايد مظلم

 امرانال قلخ قلخ بابذلا موق لاقو رانلا ىف بايذلاو هلوق لوألا

 راصف مرذع اوملخ موق ءالؤرف رانال الانطأ قاخو رانال اريث

 (-ثل  ناوح 155)



2 

 نا لان ناو نوكحضل انناصأو لوقلا اذه لوش واو ةازرسلا ةيوؤلا

 تيحأ اق ماع ةهلكو هأدغف هلزغ٠ ىلا ه هه ىعمو هدب ذخأ انلزت ألف

 اج دق ىذألا لمتح مو لاق هلءتحأ يناف بابذلا امأو يراد نم م ض وعم اا جرم

 ف لاق ةيودأ طلخأ نأ ن

 2 ألق مب ا دو 7 لاق 0 نيس را |( هغام

 0 دي ال لاق لدا لاق جرم

 هنعمل 00 ا 1 ا 3 اهدخا 0 تردد نإ 0 دقأ

 د ١ الو نه وجرخانهجارخأ ' هنأ اذإ نيذال الا ةنخدلا هذه لخدأ

 ا هلاعد و هلقع بهذذ راق 5 ذب ةعمس كلصالا وه اف 3 الادصتأ

 1 :ء 3 ص 6 0 ةلاهنع نوجرخم | مدا نبا كت .راممن ْ نا

 ىنغل اذا ا كلل 20

 رح رخا لاقو

 ئرشلا مجنلاوبأ لافو ظ

 هثازع ىفرون دقضورلاف أضيا لاقو

 هئارمح يف سدشلا لاخر 5

 هناكم نم ءاكملا بواجي

 هناك نمسقعلا ىذك ١ وعدد

 ىنغل هنراس. :

 لينا

 0 م - هلا
5 7 

 3 أ رمق
 سلا

7 

 ب : ب 4-

 ب ائيش لاق ديرت

 ع
 ومد

 م8 310

 دعا

01 
 1 9 1 9 م كح ا ا 5 ب 5

 : . ع ةوادع تحرو كلسفن ت>ضف هنرغأن ناف هرومدسو هن رحس

 0 0 1 ع ,
 : هابذ هلطارغ 1 #
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 قانملا كلللم دبع نينلاله وجيت لخر لقوا د

 سلاش هتاخو هيدوم #* الاله ينم راشيل نن ا

 سج هيفلاصخ نم الاله * ينم عاج هيلا رباو

 ني حورجاراثأو * ىواكللاو مئاغنلا 3

 سعجج س أرب بابذلا ناك ناو * هيعيصابب ابذلا د 57

 ىلثم برض ىدانلا اهنأاي )لاقف الثم مزجتو سائلا تعضل لجو 2 80 راق
 بابذلا مءاسإ ناو 1 وضحا واوأت لذا وهن ناهللا نود نمفوعدت نيل نال اوممتساف ١

 نيب ىو دق سانلا ضمن لاقف ( بولطملاو تلاطلا تعض هنم هوس 1 |

 هلوق ىلع اخ اذهو شارفلا نيفءتلا نم سانلا دلوب دقف اولاقو زجعلا يف سانلاو نإبذلا ٠

 سعادشلا وق ىلعو (نيقلامللا ندسحأ )هلوقىلعو ( ريطلا ةئييك نيطلانم نلت ذإو)

 000 لا شمو تنك هل 14 عرفا فر 2

 مم نبا لوف انغأو ريدقتلا درب لو عدلا دارأ امنإ |مهلق

 اهابذ 1 نأ يلابانسللو .« قدح دخت ناىلاسألا ا

 هلو5 لدم وهو ريخسلو ريق عضوم يف هفصو دقو الثم انه .ماه بابذلا لمج إف

 اماقر ناوبلل تاذ يىلاوم * ماع دق ن نااونو 0

 املك رمالاو ج> نا نع .انقلا مفرت مل ن لا اننراح ولو

 ِى أ ةءذم ضرأ كات لاق منو فيسلا بابذو نيعلا بابذ وه لاق مو بالكدا ديرب سالو

 هب ىلتإ نه: ضمبل هئاجه ىف قمتمشلا وأ لاقو بابذلا هدا
 ةقرص ىف طقاس بابذك مراك ًاعيبج سانلا جمسأ 7

 م 0 اننإ | علان رشا 32د وقب وهو يواهكلا م كح انا تهوس

 امد ق || روسحلا هده عجب انوعد مكل اناقو مسغ الب من م امرأ مغ م :اقثتساف

 3 ادبأ عل ٍةدتف ةبو ولا هده فدصنم . ايضا :لمقلا ني يرادلا امرختو دود

 نوجرب امبارذلا ىلا اولوقو امياغ غلبت نأ يرادمللو اهدهج دهني نا دود ولو

 و نم اهجرخأ ىوعدب ال ل سج رجلا ىف ؟بغر امو ضوعبلا نم نوبت

0 
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(11) : 0 
 7 ايفانو اركنم ه كيد دع هناف لمعلا ىلا هدربل ناو هل رب وحتلاو ه4 كلغلا ٠ وم ناسللا

 1 نم قيم بور ليبختلاو ليبختلا 1 ن*«و ضرأا ةفا ن ه املس لمعلا 9 ف اذاف

 7 نهذو حنوتب لب بطر ناق ىلا د.هلا لج رلاكر خآ 2000 لسمو وامل

 : "هاما الب 0 تامدقملا يطنعو ليلحلاب ينبال دعل وهو قيقدلا ىلع هل حف رو ١

 ” باقلا تقال ىتم ىتلا ةدسافلا رطاوملا 2 انامزربغو نيش 1 ناريحت مجرف

 ةئس ِق ىوادب الو مول 6 كلسفن ٠ يدلا تى هلو ةريملا |مم 3 اك ةعملا هده لع

 رب * ىف هلثم ىب» الو ةعاس ف ىف ضقتنن يذلا ءانبلاو

 : م4 نافل رك ىلا لولا عر مح

 1 لا ديرب لاق هساج عنع كيج 1 م موق « وش ىأ ع طال بلك ةيولءا ليق

 ل نا لَو + بهل , اج يقرا ناكو 4.ه وبدي ال ناردلا

 ميظمل ىتزر نم اذ نا ه 000 02

 قع

 اف آر

 موعإ هيف ت وبكشلا رضا :«١ ىح ىذ توم دق قتيل

 موكرم هسأر قوف دبز « الإ ىهدلا هثيني ال اقرغ

 مودهخم ىف اف ىنثغا د ايابذ ىدانن هك حرم

 موكزملا همشا 59 نم « اود قيطا ناف ىنعد لاق

 وهف يت مش نع بابذلا نجع اذاف نتنلا ةءاطةسا يفو رذقلا ىف لثملا هب برضي نابذلاو
 لاق رثببااب قيم نب ناس> نب دمحم لدبع نا يمر نيح كلدلو هنم نتن نوكيال يذلا

 دش هرئاشم تيلط ولو *« بابذ هيف ىلا اوندب امو

 : دروب هل نمم# نا اكيشو ه ا نفختو ةوال->نور

 / لوق دشنأو قاورغ نن كلملا دبع ةينك اومعز اهف تناكو نابذ وأ ارخمأ لكل لاقو

 ظ ا
 قمرا نم حراق نائع ملخ «# ند رلا عوام ناذ وا يسع

 9 نسما نءالا انتم تفغص دقو *
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 بيرجتلاو نونظلا قيرط نمو ببرتتلاو ديعبتلا قيرط نم امآرخوج ةيأموةعيبط ةيأ ١
 باذم يف ريجألا دي نم طقامسلا فاطانلا منصاام انافتا كاذ عقيب تنأ قيرط نمو

 تصقتو تدا زو هتربد لاجرلا نا مث عفنلا كلذ بلجو نوللا كلذ المع يح رثصلا

 ماق كلذ نا مان ولف دوسلا ةراحالاو دلوأا رذاشونلا 5 اذه ايمهذ امش راص ىت

 7 ماعلا اندجو انكلو رظ لآ 4 عع قارا يف دراعم لقعلا يف ىهوملا

 نمرإلا اذه ناك ول هب نوفاكيو هل نوبصتملو نو سمتاي س انلا ناف انك 9 :

 نوكي نأ ىنبأي ناك دفا قافثالا هجو نمو بيكرتلاو قيرفتلاو عما هجو نم و

 ناكو مالا هب خرؤتتام لقا رادقلا اذه ناك ذإ فولاو نيتسدقولا ن0 »2

 نم الا سهذلا نوكي نا ليحتسي هنا هنم انل نيب مل هنا ىلعو دود مص ريغ الوبتم اذه.

 مولا ىف و هدا 0 وا كخوع ممولا ىف ءشلا اتروك برأ ة سيلو دجو ثيح

 ضرألا عابطول اين جات دقرمالا اذه نا لاقالئاق نا ولو هعانتمال جو

 عمت © ىتف نامزلا لوط ن نم رادقمو كلفلا تاكرع ردافسو راو ال علو

 نوككي نا ميقتسي دق كلذكو ىهذلا قاخ مآ م روم الا هذه لمكتو لاصملا هذه

 اماعاو ريداقم ىلع اهخبطو ربداقم ىلع اهج زف ها وحلا لكش نيد م.جنا دحاول ايم دق

 هيف اع ملاعأأ تفداصو ةيوامسلا مارجالا تاكرح نم ارادقم تلباقو نامزلا نم رادقن

 بهذ أهم ءاج تءمّتجإ ايلف 1 هضعلو اقافنأ هدب ىلع ىرجام ضعل ناكو 7

 ريداقم لاثما ىلع رد لف ةدواعملا ما دارا را م ةرمدنس قالا 00 كلذعتولا

 ناك ام اطخاو ةدملا كالت ىف هيلا دصق ناكام ريداتم طبضي ملو ىهاوجلا كلت 3

 ملف ةئيملا كلت" لثم ماعلا ن 500 لثم « كلفلا نم لباق إو اناقنا هل,

 ر 0 0 احا عضو «ىل اوت '!لاقو لولا اذهانل لاقناف كلذ هل دم

 هب جاثن ىذلا ليادلاو منّمم لوق كلذ ىف اندنع تاكله !هدعابتب , مكلرقن انا هيف

 لولا اذه ضرع نابالا كلذ لثماو دلوبنا سانلا ةءاطتسا ىف اندنع لهو رودصل

 بتكلاو ملسو يلع لبا لص فايا در ىلا هودربو ةماتلااهفالاو ةميل ا لونا

 ربظب مف نأغلا 2- عنمملا وه اندنع كلذ ناك هل ةيقاب ابلكر ومالا هده معا

- 
3 
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. 00 
 3 اير ليسا مو قلبو نع نأ ن انما هبو 5 ليحتسي امو عتتنلا لاحلا نيبام

 و رارفالاو راكذالا اوطاعتف كلذ دنعف يولا نم ابظوظحو ىها وإعا متع اذا

 |00  تددامل ةلسةعازا بأ ليس قدا ملا قي ف قوت

 '0 الميغ نم : م مولا يف دعس ؟ ىثو دياو هلا ةه> ىلع ء ريو نوكي دق ديالا

 ا ىأرلا ىلا درب اماو ىأرا صهاظ ىلا ةرعال ءايعألا تاتقدوزومأالا

 3 0 نلاو ةجاحلا لد ىلا. ترقاو توما وه امو ةفاضالاو مزملا

 لو نأ نم قيئزااو هبشلا عانتمإو لمرلا نم « جاجا ج -راخم وحتك ءادك الاو

 ا 0 مرلا نم ةمداملا ةضفلاب هبشأ نبنزلاو ةضفااو بهذلا عبط
 » رو قالا سالما يتلا جاجا قاش لمرلا نه هبشا اريراالا بهذلاب قشمدلا

 | بم 0 ريثك يف بهذلا مم ىري د ةدلوم وهو جاجزلا نا بحعلا

 ع -غ ًاامز تنقد اذا هداومب ت يلا هيلا ةضنلاو ضرأ الو هاير نال داع

 | سان ميز دفو «ىلعا ريغ عيرس كلذ ىف هنإف ديدملا امأف اضرأ تااحتسا ليوط

 350 ىذلا'يثلاك نك 0 2 ل1 ماعلا يف هل ءى* لك نا وه امنا اهندئذلا قرفلا

 ادق نارألا ن ا وك 50 نم ول ال يهذلا ناو قزايو قفاإو بلتجيو

 + «سانلا داوب نأ م ءىث دما وبف كلذك ناك نإف ضرالاو رانلاو ءاملاو ءاوملا ناك

 أوج ضرالا نم فداصن ناب ضرالا قمع ىف ثدح اإ يهذلا ناك ناو

 ا 00 للا راثلانموأ هاوج املسنالملا ءاملا نموأ سهاوج اخلالخ ىف ىذلا ءاوحلا
 ' نإ جاؤربلا تالباقم نم رادقمو نامزلا روم لوط نم رادّمم عم ىهاوج
 بأ بهذا نواكي ال نا بجاوف بابسالا هذه ىلع هاو ا ةديتن وه انإ ىهذلا

 0 مرو ذرج بلص نم تقلخ يتلا ةرافلا م ًارآ ءالؤمل لاّمف كلذك الا

 مل1اهذه ةجيتن تناكو ةيضرالاو ةيئاوهلاو ةيبواملارومالا نم ةلباقم ىلع ةراف أما
 د نيضرالا ماحرأ ن ء امل أيهت ىرخأ ةراف اندجو دفاستلا تافنص ةدم ءاقبتسا عم
 أ نأ. موف ت تايئاوهلاو تايواملا تالباعملا ن نمو ءاملا سيقلت ن هو ءاوهلا ةناضح

 3 اسنإ ابلحي نا ليحتسي نبأ نف انددعال كيذك و اباثم ةرأنل ًاببس كلذ ميج
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 مدلاو ةطقنلاك اهيناعم عيمج ىف لوحت مل ناو مابطلا نم مئابطلا برقت دقو رطلاو
 ا نمو أمد نم ناو ديال ماع لوب لوقا قادنلا حاصل دقومدلاونبالكو

 و 55 ردات 0 ناديدلا اهنم قا فيملا دج ذق نحو مدلا لك اشيا

 ىف طوذتال ىموجلاو ناديد 1مم قاخب الثا بازتلا اعيش هزارب ىلعاوذ زد ال

 !ددطفأ نسر الا قا مرو كلذ نع ضرالا نطل مركب هميز هنآل عيلالبلاو وراآلا

: 2200 
 ع

 "ناصح ول

 سدربو سرامربلاو سراسربلا مز ب ااع ةسّلا ماوعلا تبا ىتلا ناكرالا

 فترونفدبال كلذلو .سرسا ديزبو ةّتس م وعلا لعن مهضعاو ةئمأ ةرير>و س راكو

 نا انمطتسا ولو اولاق اعضو سرواونلا ىف م وعضو رويقلا مذ نورفح الو مانوم

 ضرالان وطن ند اهانج م هكرا رعبا اوما وضرالا رورظ نم فيلا كلت جرخت

 ىتوأ! نادبال مضغ نف فيلا موقت موب هناكراهربسزورةمايقلاءوب نومي موانع
 ع مظعتلا 0 ءاملاو رانلا انمظعألاثملا اذه ىلعو |وااق متاح | جمسأب اموت

 دوف بارثلا ضعل اهفو 5 ينلا ة هن الا سوؤرنم ةماهصلا عزت ن 7 :ةادءلو ضراإلا

 ءاوملا ءازجا ضعل ةلاحةسال كالذ اماويثا الو رك ذ دنعنكي ملام شارفلان « كلانم

 لود ثيح هرعش كو ةمرلا ىذ لوق ادهوءاعولا كلذ بلع مغناذإ با رشلاكلذو

 ساايو واذ لقإلا ناو انكر «# هئاطلترأ ص متن هناا نات رد و

 نادرو تان. كلذ هابشاوريطلاو قالا بو رض ساهفوةلخنلارا+ نم قاخت املك كلذ

 نادروت ان. نيب سياوةضرالاو حداوةلاو سو لاكودا درات ةيسرافلاب ئم ديف

 اذافقرفريزارزلاو ريفادعلانيبالو قرف سفان+ اوريدلاو ريبانزلا ني بالو قرف ريبانإلا

 سرا رفلاورا تاو ندم وللا ىلا ملا عراردحا ىلإ ما ماغلىلا اور ام ضرالانشآيخاو ١

 5 اوفرعنن ذأ د 3 كل ذك 00 ليق سانلا ىلإ اودعصإ ىتح .جيامَز <

 هنف نيب ا ا منتماا نم نكمملاو ةيماعلاةعيبطلا نه ةزيرغلاةداعلا

 !|منت ةمللا نأ نوفرعبوةلمااو ةرثكلا-ةلع امو نوكي داك ال ىذلا هنموتوكيلا ١

 زوجتال ين غلا ةلعال هنم نآك امو امعفد زو< ةعوضوم ةلءان وكي ام هنفنيب 3

 قرفاوفرعن نايخبطو4سذجو ؟يشلاريغ هل ةلعال ىذلا عانتمالا نيبو ع لاس لك لك يف
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 دس - رق يا

3 
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 ا 7 7 5 نر ا

2 )1 
0 

 0 ا 4دللا ف

 0 لوكب نأ مولا الف نوزوم مالك بحأ صو عاش لكو روثنم مدع

 ف ظفالا ريثك ىناءملا رب نغ مملا ٌمساَو ناك ناو ه.الكىف اهريديل اهنايعاب ًاظافلا

 ترجو م-مملابطلا ت تاصناو مس, اللا لأ ترفنس ينا ظافلالا نم ةقدانزلا ظح

 :ل| و رئاسلاو عامبلاو عافدلاو ةماظلاو رونااو جازملاو كتلاو حك انتلا مهتنسلا

 2 ءأو حبصلا دو<يو قادصلاو رب :أالاو نا ادجولاو نالطءلاو لحنملاو

 3 00 اروجيم ىطوت نم انج لاك ناو اقل مالكا اذه

 ٍ 'اوملكتلا 21 نفاس الا هلت الو انزويجو انْماَوَع قلم وع كلذكو

 و و الاخ هيف رعأ ىنال وجرأ لقأ مو اي رص نوكيي نا وجرأو الوت اذه ىف لوقأ

 الذ ,برعلا مو ىفريجو ىريزجو ينخا و ىتلمو ىنوعد لا هوهف تلال تانك

 3 اق هناسحاو هندايأ هربك ذب دنع ةحاصا لحرلا ل لود ام ىدبعلا فاحصل ىلبق هنأ

 ُ | ام هو 0 اعل ياعم ءادان ءانغاب دقن وكن نا اوجرن انافن 2

 تم لوقال اوعدب نا:نوبحتتسي !وناكز اجب لاق بجنال اب لضفتو بجاولا هد

 ذو وجرأت اف كا ذلف هنم اوين : لهودارأ نإ قح 1 ناو الّضفهف اوكري ناو

 ا تقام 01 انا طفلا اذه نهترتفلا اذه ىف ىنأر نإف ىلاعت هللا ك.ف

 ءال . فياكتتلا عدأو دوجوملا ديتعلا 'ئىذثلاب ظفلا نا اهف ةداولا و !مترابع ىه يتلا

 هدام نيماكتلا ظافلاب ةيبلا نأ ىزاو ةليوطلا ةيضايرلادع الا لبد الوسم بال نا

 ظ 1] فحخاو ىدنع مهفأ كلذ ناف مالكا ل اهأ صاخ عم مالك ١١ ةعانرص ىف اضلاخ

 5 دب الا مما قزلت مفاهاو -ناحتاد.ا اراهال تاصحدق ظافا ةعانص لكاو ىلع

 3 | ىلا رقتش نا ملكت حييبقو ةغائصلا ىناعملا كال: نيدو أمد هالك اشم تناك

 ءو هلهأ ةيطاخم يف وأ راجلاو ماوملا ةبطاخم يف وأ ةلاسز وأ ةبانخ يف نيماكتملا

 لآ باجي نألطملا نم كلذك و ربخأ اذا هربخ وأ ثدح اذا هءدح يف وأ هتماو
 او لاقم م اقم لككلو لخاد مالك || ةعانص ىف وهو ماوعلا ظافلاو بارعالا

 ركذ ريغنم ١ الجو رع يا كييعام ىل ( لوقا ان عجر م )ل امش ةعانص

 | مو يقال رك ذلا ماةمنأ وب نم أ يقالت ع نم كلذ يف دمال هنا اناّتف يثنأ
3 
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 لقثملا نادملا مالحأ ليللا عم « نكهات ام قا جالدل قارا 0

 ذاعم نب ىلع لآ لاقو

 رداع محر نم قلزتم * ىوهلانزاصح ىف لهط رددلل و

 زجارلا نيكد لآ

 سدنلاك ةموعد:ق طوساب ©: نئنتلا قيم تنال هلو .:
 *« سمشلا جور لوألا جرع ذا * 3

 تملا ةو

 دقتسم دبز لك قخ ةالآ < ةقورط هلالا اهخوت ضر 7

 دءون اهقو انزاتم ابن “# :انمأ تنأكو اندم 0

 لاتف ضرألا ةيمآ
 رولا انداام هر قوملاو 8 ةييلق اهف هعرزت 2 وطلاو 1

 رفك اننا الا ضرالا محرأام « الدب احل ىنب اش رارقلا يه ظ 1

 ربسلا امل ىولي ال ءابطالا ىبعت ةذفان ءادعالا يف هللا ينط 3

 ظ لاقف اهلا مجرب
 ركش اننا ولاهؤانأ نحو ه تناح امتنا 2

 ةلقبلاب يلع لاق سونيلاج نا مهنم مءاسلا ممس اذاف انب محرأ سمشلا برعلا لوقت
 0 ا خرا يملا 5 0 وعيال مشتما ةقسلا ديرب ةحيب 0

 باتكلا لأ عمس اذاف ءاوس اههو هعنشتسإ ١1 رفك اننأ الإ ضرالا مح 1

 لق مث زبخ ةرسك ى رسبلا ىفو ةفرمغ ىنعلا هدب ىف ذخأ ميسم نبا ىسنع ل 0

 ةيمأ لوق م.س اذإف هعنشتسا ءاماو زيللا ةرسكل ىأمذو ىبأ اذ

 دفشما دنو لقا 01 00 + اهحونضزآلاو ْ ١

 مما ليوم بادو 3 :ك ىف ظافلا تارصأ ةقدانزلا نأ كلذيف ا

 راو زصخأ وهاني لل ١ اولاد لئاط اهيف مدنع نكي مو ىتاعملا اومدع,

 بحاصو ضرالا يف غيلب لك كلذكو مدنع ت تيظح ظافلا موق لكلوك كر

 ( ثلا ناوبحح -19) 0



 ل (11؟١
 ضرالام ارا اجب امفو ماحر ألا عيمج كالذكو هعبط ىلا( مرفاو هم ءاشالا ىلوأ

 ” ماعراو

 ” ىفاموي س أح انأ نيو أمفو اينم دلوتي امفر املا ءأ ماحراو راحشالا ماحراو ناويحلا

 3 و 3

 ' "لقا ذا ن لا ثدح ذئموب انو ميل ىب باوب مل د ا نايك موديلا

 الل لقو ىتح ةارس موق نم فرظلا ريثكناكو ادحأ ىذؤيال ناكو رورمملا فيس ون
 ] اوال ًارلخا نا وه الا هلإال 0 دجلا 000 لو

 37 1 1 هل تاقف ةمايقلا موإ أمنع هللا نئااسإ ةسأن م : وه الإ هلإال ىذلا هللاو 3

 1 هللا كيملع امم انملعفارمأ تملع.ت م هلع نأ نف هقوذن الو هلكأت ال

 لو لسسملا ىلع عقيو راملا ىلع طقسي الو ولملا فينلا ىلع طقسب نابذلا تيأر لاق
 . ١ تاقف هذهنم 11 لج نودي رفا للا ظلمك .!ءرللا لع هاراو للنإ لظ مق
 ظ | لقا مجد من) باشلا ىلع خيشلا لضف فرع ههبشو اذهب فيس ابأاي

 ظ ىف نوكب نأ ماوءلا. ءانعأب «ماوعلا نم مسالا دقو ( ءالقايلا نم نابذلا قلخ

 0 مثو ناويملا ماسفأبو ماعلا ل ث لهج اذهو ى و را ذ ريغ نم ناك قالا نم

 . لوق لكواولاق اك لوقتلا سالو ةرضم لوقلا اذ,ب رارقالا نم نيدلا ىلع لأ نوني
 5 ةطرغم ةلمعو أ ةديدش ةدنانم اع لدأو نهاد وسو طخ شغ وبف نايعلا هبذكي

 .بيغ ىلع ما امَدلا نود ىأرلا هاظ زا ىلع كلذ سيق ال نأ ىلا بهاذلا سهذ ناو

 1 ا راكتا م. ًاضيأ نايعلا هعفدنال دق لاقو ؟ 0 5+ ىف هارجاف للعلا قئاقح

 قاخيف ةدود الو ةيح (غيف سيلو بارشلا ب رثلو ماعطلا لك أي ناسنالا نا انملع

 ”1 1١ قف#الو رك 3 ريغ نم .نادندلا نم لاكشاو ثايحلا نمناولا ةفوج قابنم

 . ابعابطبهبشت ءأيشأ تاقالمو عابط مك انت نعزوكي نان م حاقالاو دالولا كلذل دمال
 سعاشلا لاق دقو ماحرالا تاحملم |بعئابط ىف هبشن ءايشاو ماحرالا

 : امال>أ تدجتتتساو هحيه نع *« تحقلاف ميلا ليللا نغفل

 رخالا لاقو

 احاتن 0 دوملاف »ع ثحك اني 00 اذاو

 ةمرااوذ لاقو
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 ىكذنن وهو امادإو افرض :ةلمجاو ةنلعاو هه نضراؤاذانمو حوش مرا
 تركن أف ةنيفسلا انعفدو هتاءأ أف تأدتاف هابلا يفدسزيو نمو املاص ءاذغ ١
 ةلئأهلا تيهذو برشلاو لك الاىلع هعم ردنأ ملام هنم ءاح دغلا ناك ايلف نايذلا ة ةرك ا

 نأ نم رثك ١ قلو بذل نحر نكي 5, ل نونأ ىلع بذلإب د تلفشو ثيدنحلا شدو

 لوأ ةي_ '"نهو اهلكم ةيام اه 2 ىتح ةنام درطاال ثنك ىتال نولغ ىف ١

 كليو حالمال ت تلق للا اوما نماويلم ناك الف ةنانإ ز نهم ناك ءالقابلا نم نج رطاف ١

 ٍفرعلا سيلو. لاق تبرشو تاك ] هللا ودق كعّذ نايذلا راص .ىت خخ كيو# ا

 برت © تارا ن م انا ةيللا مد الولو ءالقارلا هذه نم لاق تاوال تا 0

 نأ | هتلاف قلاب ا بح>و ءاركلا نيالرفتغا دق نم الإ كنظأ امو انباحصأ ىلا

 بح ىل لاف ديزأ ثيح "ىلا كانه نم يرتك اح ضرفلا طعن لا ل

 : رمش وبأ ناككلذلوادنأ 0 يف ءالقابلاو نأ قتلا نا بحأ ام تاق هنم كدوزأ

 نب هللأ دبع ناك كلذك و ثعش الا ينأ رمخم ةماعم نع كلذ ذأ ناكو ءالفابلا لا ا

 لوب ناكو مهد نم ةهرب يئئادملا نسملا وأو رمعيو يعيكولاو براحم نب ةماس
 ءالب لكو ءادوسلا ثروبو هظاغيو مدلا رثخم در عبطلا دساف نفع ءالقابا نأ الو

 ئدرورف اسوكنم تب "يش لك لوب ناكو ىث.مو راط ام رذقا.نايذلاو نابذلا دلو امل

 ةباغ ىف لخدف هئامرغ نم بره الجر نا متزب ناكو ناجتذابلاو القابلاك نهذلال
 2 ل1 مهلكحأ لام هبلطل اهف ل 7 و 90 عهضعلدا رام مولع رتسنف ءالقاب

 ءاقأم هنأ هللابن وفاح ةنرجتلا لهأ قماسا تعب لوش 00 رش هعض وك .ل كانك

 معزوهمسج ليازب ال عس همّسأ دقوالا هنم جرخو ءالقاب تنم ىف ًاموب نيعلرأ دحأ
 ىذلا ءالقابلار ونب مسامسلا اوبن أن م مسمسلاب ةيبرتلاو ناهذالا باكأ منم يذلا نا
 نوع رد موشييلا لو ءامدلا ىلع ثومأ و رع كارا داسف نم نوفرعإ
 نوكي هنأف بصعلل "يدر 'ىث ا زا ٠ ناكو داسفلاب ناهذالا ىلا دصقلا هلم نا

 كلك لعبا لرش 51 ر ناك ذإنهذلا دسفب لبا ناو نهذلل ل

 وهو الإ ءىثلا دلب ال ءىشلاو هدلوي الوهو نابذلا الا داوي ال اعيش تلك أ وأ نابذ

 مج



 ا (0009

 مس اهنإف ةدازجلا ندبك يلد ريصل نا ىلا ابعسل ةقرح ف دارو ةطووإلا نذ

 ىو ةزيغك ناهض أ ةيبيضتلا ٌةذارطلا نم ةيلب 5 ناكسلو ةىث هل ماق امل براقعلا

 وعدا "انوا ويقزيو ممر نوالجبل كلذ عمم اذ ضطتموا 1 اكل

 ذملاو سخانملا ميدل لاجرلا اهيلعو رجلا تب و 8 رف مدهجم هورتس هلآ

 كذا ريخلا بحاص تا أر اعرو ثوءال تمءاستساو ضرالا اهسفنأ ؛ تبرص دقو

 :ع ريعبلاو راجلاو ةرقبلا د سيلو ثعبأت الف هدهج لكب اصعلاب امرسشي ارمجأ

 ار كح هيلذأ رض حن ناك راسخ ةفلا- ىلع طمس اءابذ تب ذو يول رطخ

 هنع هوز عم تيأروهنع از د , هيحنال طولاب تدمعف هنع علق أمو هلم 11 لكب

 ٠ 3 | معزتو ملط هاحم ايلف هيف ؛ جرا دس دقو مدلا برشي نامت -فنا“دقو 3

 ص مالا لعو ضأ دوسألا “و ءا لع ردو مازن نال. .اولاق اعاننع رشم ناننلا نأ

 : قرذو ماعنلا ماصو رباطلا !نعو ناسنالا ءرخ ىنعم ىف باب .ذلا مثو دق لاقو دوسأ

 عاش ثلا لاق ماما

 1 ةادملا كفن ةمسو ناك هه : ىح هيلع بابذلا مو دقو

 1 آس ل وطاب ةريزملا كي اذا زنا ةفان بكر اذا ريعبلا موك لوط سلو

 7 سلوكي ىذلا قلملا نم بابذلاو دانسلا دنعثانالا روبظ ىلع نابذلا ر 1 ذكبل

 ءالفا ءايلاو مارجالا يف ثداحلاداسفلاو ماسجأالا نفعل ةءل نم ةرصو هدرا

20 

5 
0# 

 0م لاار
6 0 0 

 0 ١>

 | نودوبب ءايقالا كات يفد هواذغا اعرف ًابايذ هلك لاحتتسا ءابقالا 0 00

 ىذلابابذلا روشلا الإ ء نال يفنودجن الف قورالاو يوكلا نم رباطت دقو ءابفالا

 ظ ىش مث هلخاد يفابةثم ءالقابلا ىرتام رثك ا اموابانذ 006 ” ادودنوكي ءالفابلا لا نم قلخت

 7 00 00 انرثك امو ةنمراطو نابذلا هنف قاغدق للا ناك اذا: قوحسم هنآك

 نك لاق ةربزملا لها نم خيش ن ءارابصا نكشت :*دد>و راطناكدقل 0

 بلح - ةئيفس ىف ترضف هظفح ينع يهذ دادغب امإو ةرمبلا امإ تدراو ءالقابلا ب

 لو ديدستلاو قيفوتلا نمو دملا ةداعسو ظحلانم هللاو اذه ىف يف تاقف ٠ ءالقأ

 4 كداب ذم ةئيفسلا هذه ىف سلجا ىل متو ىذلا اذه لثم هل مقو نم حر

5 
 اا اا < *
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 دلل د رخآ تاتفو هدب دلع 1 لق ةعرك قانا اذاو نيخرتساو نفعو نخفتنا ش

 نواع رذيو ةديدملا ةرج الا رهظ ىلع نوعضي مث تسلاو نهتم سلا ذخأب وهاذإو
 تكرح لق اهارب نا تنل الو أهرءغلام ردع قوقدملا ديدحلا رح اللا كلذ قاقد ن<

 نيم تنفدال هللاو لوقب ةميرك يبأ نبا ناكو فيعض ناريط هنأ الاتراط مث تشم مث
 3 2 ا 6 5 : 0 مت +

 صمالا ضعبا هنقد ترخاف تام ازيصن اذهيمالغ نإ لاق فيث و تاقنتنب ىت> اذا ٠

 ,انهد اههاورف نيتمخض نيتلبتف ذخأ مث تام يخأ نظآ ام لاقف ةليالا كانت هوخأ مدقق مدقق

 هارتدق اذ وه اهو كرمت نا ثان مف هيرخنم ىلا اعب رقو اهافطا مث رانلا هيف لعشأ من ظ

 تاللالد اذ بع ديف مدع لالاو قولا نواجك نذلا بورمُلا باكا نا هل ت تاق

 فيجن ىتح نؤدلاب 5 كغاوأ ٠ نم دحاو ىف كسش ىلع لم الذ تامالعو

 فنا تمامذ هرصأ ىلع كلذب قول ماكو ١و تميل ل نم تيملا نورد . سوال ْ

 ةرعن ةدحاولاو ( نابذلا نم برض نيفلاون) هورغ يف هاو نما ., هاناع ىذلا

 هيسا هوركسملا نم « قاب يدلل هفنأ مروتق عبسلا وأ ريعبلا فاق تاخد امرو ظ

 لاملا كات يف ريعبلا كلذ هفنأب مزو هدخ رعص اذا لاجرلا ن مربكلااذهيشتترعلاف

 ريطأ وأ هنع ملقأ ال هللاو رملاقو ةناوزنخ هفنأيفو ةرعل هنأ ىف نالف كلذ دنع لايف

 سوأ لاقو ,الكدلا نابذ نم برض وهو عمتلإ (اممو) هنرغل
 هنت ضانكلا يف ءابظلا رفعو *« .هنزع لزنأ هللا نآرت ىلا

 اعرو ىذالا ديدش هللا دنج نم دنج نابذلاو را يفو فيصلا ىف نوكي ام كلْذَو

 ىثشنت اهمأ كلذو ابف ام ةلفاقلا لع تنأ امبرو نامإلا ضع ىف ريدلا' نم رضأ نك
 مهمالةلفاقلا لغأ كلبمف طمستو زوأفلاىف ىو ض رالا ا برضت ىتح باودلا

 نولامملاو مهلبإب ءاعرلا برست كلذكو مهماود ىلع زوافملا كلت ترم نوج رحال
 لبق اوردأب ضعبل مبضعل لوقو ةباذد يءاص اهكدلس الو ةيحانلا كلت نع ملاح

 تمعسل اذإ يرث داكت الر يبان زلاو الكلاو ضايرلا بابذ كرت ناب لبقو بابذلا هلل /

 ىتح ظالنلا دولملا قرختو تاوذلا مول فوج يفابميطارح نمش نايا
 ُث_ديز ولو مس تاذ ةضوعبلا كلذكو موس مقولا ةدش عم احلو افزن مدلا فزت
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 ما كاذ يف أو داع مث يهجو نع هب تدذف ىف تاشتبلا ا داع اذ كلذ ن

 لدب ين هب تيا يم نم ناننلط ثحر هارفي هات ضرس لأ

 هدأ وش هنم تودمف ودعلا تاءءتسا ةليح هل دجأ لو دواع الف

 3 اديزأ ممأ تلق ةئداح نم له نامنع انأأب كلام ىل لاف يدلدن ألا يناقلتف 7

 . 79 َت تكد مو نع مقاول ىح كحشف نامل بف لع نابذلل عضو. نم

 لأ 0 مل اولحرا اذإف نابذلا ةريثك ًادبأ ركآسملاو ًادج دعابت ىتح ينع

 ىلعو تلا ىلع نطقسيو رك اسفلا نعش نم 1 سانلا ضعل معزو ربسيل الا اهم

 0 لوعبلا ىملا لاقرخ الالزنللاىلا يدؤت ىت> اهلع ىتلا ئيذاربلا زااف باودلا

 ' راتلا كلت نم ناغ ا مهضعل لوشو انناودو انقانعأ الا نوبكري ال مث

 1 ”رثكب كلذ نوفرم منا نومزيو فخ كلذ بهذ اذاف سافنالاو ةرذمالاو

 1 ةمامعلاب با رشلا اهف ىت اا ةين الا مف انددس امبرو اولاق لئامشلا ىف اهناقبو يئانجلا

 00 ةمرااوذ لاقوارادض .انانذ ادعو اهاتعر

 8 | ساو واذ لقبلا و ارم 0 ققاطل تراص منقلا نا نّساو

 رفنلا مايأ ةلج فس اوقاف مهن ذيبنلا باحأ نم فيقث نه لجر ىتربخأو

 25 نأ 0 هل الو ةتبلا 50 كانه َنسلَو لك الأو

 لاقل ىتح مظعت امنودجيف اهولمأتو اهودصر ارو اراغمص ايابذ لجرفسلا

 ا ب ع عبط وهف نالمملا عبطك عبط نابدلا يفو لاق ةدحاولا ةعاسلا

 امدروملا ف نذد اذإ لجلا ناف هنع ربخلا اوعفد نأ ءاقاخ اوناكل هلهأ ربةنامعلا

 ١ نا نيبوهني هيلا رظانلا لصفب لو ازرات امماع ذاعو انك ل[ تكسو ىلا ق

 ارجو هتعاس نم ةايحلا ةكرح هيلا تداع ثورلا ىلا ديعأ اذاف هلمأتىلع ماقأ ام تبملا

 00 لمجلا ة هبت نم. 31 مذ مألا تدج وف« 30 كلذان

 ةناجا نم جرخأدق وه اذاو ةعرك |ناا ىلعاموو تلخدو لءجلاو ءافنحلا نيد
 'هنتف لالا نمهيف نطقاست دق ةريثك نابذ اذاو بابثلا خ خاسوأ ةلاسغ نم هان اف

 وا انهلا فاضتنا ىلا دنلاو نهليلو نهتيشع كلذك نربغف نيعلا يأر ىف ناك
 نيف 7

 ٠ »و 0 7

 لا رك
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 الو هدب كرحب ال كلذ م« ناكو اهئاتش فو !مةيص ىفو اهراصت ىفو مايألا لاوط
 نيطامسلا يفو هيلاو> هنأ ل مدا زكا نأ الإ سلو هسأرب ريشا

 ريصلا ما ءارف هيأيع قوما لوح 1 * ثكملا لا لاطأف 1 هنا 3 طقس ذإ هدب نيب

 ىلع هطوةس ىلع ربصلا نم 1 ار مهموطرخ ذافو هضع ىلعو قؤاا ىلع هطوةس ىف

 بابذلا نم هيلعكلذ لاط (لف هعبصإب بذي وأههجو ضخيوأ هتينرأ كر نا ريغ نمهفنأ
 ىلع ىلعالا هنفج قبطأ لفاغتلا : لمتحم ال ناكم ىلا ددصقو هقرحأو هعجوأو هلذشو

 امير ىحنتف حتالاو قابطالا نيب يلاو نأ: لإ كلذ ءاعدقا سب ف :لفسالا هنن

 قاكر ناس يف هدول زحل يدخلو ال[ نو لل اب هقول داع مث هنفج ن 3

 هنافجأ كر لفأ ةيناثلا يف هيلع ربصلا نع هزمو هلاّحا ناكف كلذ لبق هاهوأ دق

 ردش هنع نتف قابطالاو حتفلا عبات يو نيعلا مسن : ف أو ةكرملا 0 قدازو

 هدوهحم غلبو هريص غرفتسا تح هيلعمملب لاز اذ هعضوم ىلا دأع 0 تنكساما

 0 00 4 اموقتلا 0 هيئيع نع لا نم 1 د4 8

 نعبذ نا ىلا هأ املأ مث م هعضو# ىلا داع 3 1 00007 هديدرام ردش هنع ىجنتفا

 نم هرضح ن نع هن نا معو كلذ نيد عيان نأ ىلا ها هاملا مل ه3 فرط ههج ُ

 فازبلا يوك ها نم خلاب ابذل نا دبشأ لاق هيلا اوؤظن ايلف هتاسلجو هلانبإ

 ناك انيهف نم هفرعل 3 لجو نع هللا 3 ةسفن هتمحأ نم 1 اذ هللا 0 ١

 ةعاخب ينحضفو ينباغ دقن نيح 1 --- دنع ىلا تداع دق 2 وتم هلع
 بولطملاو بلاطلا فعض هئم هودقتتسإ ال ءش بايذلا مماسإ ناو ىلاعت هلوق ال ظ .:

 0 نم دحأ ناكو هءاحأ ىف 0 ناكو مالكلا لوضف لياق ناسالا نيب ناكو

 تجرخ ىناف نابذلا نم انأ ىنباصأ يذلا امأف ةلانمال هءاحأ ضِرعآ ىف الو هسفن ىف هل

 تابنو بشع يف تررف ةناذ لع رد امو جل رد ديرأ كرابملا نبا دنع نم ىشمأا

 لوحتفر ,دقأ ٍِظ هند رطف قنا لع نايذلا كلذ دو 5 بايذ طمسف نايذلا ري تل

 نايكأو يدع 0 ىبذو 2 ةهدّش رده / ينع ىحنتو ىدب كك 2 تدزف ين ىيع للا

 دشأب تد.ءذ داع 3 ” هيلع ت دءق ىلا داع 1 < (هريغل دس عفو ضايرلاو ضايغلاو



 د ٠50

 )ل لع لاهو نا قزرلا لج سفانملا نا سيداقملا ىلا طقس ىتح كلذك

 ىف تاخد نا 0” وأ ةيده وأ نر وأ ةزئاجو ا 0

 ا دن اسرتك أو ادثك الو الق لاراب ل مالو . ىلا تذفن مث مهصق

 اد م * تداعف افاد 1 2 تدامف اهعفاد اذإ هنا موضعا نظيو قفرلا ضع ال مفدلا

 1 امني دع هلمْوِي يذلا لاملا نم هظح ناك رثك ١ ناكالك كلذ نا َكتَوآَمَف

 | اخران ةاداد نا نصح ىأو سراح يأو ةظفاح ةمئاد ةيقاو ةبأ رظناف

 0 0 اذه راثأ ىذلإ وه عمطلاو قيالصإلا اذه ودم نع امل ظدس ىاو

 :ءىلع تملا نا امل ليولا ن 3 ا ا ىذلا وه رّدنلاو هنفادم

 ع 4 5 ببن نوُلَتَش اوناك دقو الو اذيدح هءاعو هنودح عم ناك نإ ةصاخو ملاع

 3 ة نابذلا ريمأ ماوعلا ةيمست .يذلا توصلا ريبملا كلذ يف ملا شكطبلا ديدشلا

 ا وأ ههاعو ءلجزو هنيلط ةرثكب مهبرك أ اذا هدرطو هفر ه ىف نول ات

 : 17 وأو لولا لخد اذا آورانص مهقس ءربو باغ مون ارق هنا مولا طقس

 أيها ا 'يث لجأيف ىسأ نا لجو نع هلا دارأ اذاو م.م دحأ هج م

 عجم انيك واع دشا لاغتف ابس هل اين هزم رص نأ دارأ اذإ هنأ ام ًابجس

 اننا ري م راوس نب هللا دبع هللاش ضاق ةرصبلاب انا ناك نايذلا حلا ىلا (لوقلا

 آل نم كامو هنن م طيض الخ اروقو الو انكر 1

 ف هدجسم نم رادلا بيرق وهو هلزنم يف ةادغلا ىلصإ ناك كلمو طبض ىذلا

 وبح لحي الل تفل الو مَع ل كرمت ال ايضتنم لازب الف *يت الو يتحيف هلم

 5 خص وأ ينبم ءانب هناك ىتح هيقش دجأ ىلع د هتعل الو لجر ىلع الجر لحن الو

 ذك لاز الف هساجىلا دودي مث ربظلا ةالض ىلا موق ىتح كلذك لاز الف ةيوصنم

 | اترتلا السلع ىتح كلذك لازي الف هساجن مجرب مث رصعلاىلا موقب ىتح
 ةلاقطورشلاو دوبل ةءارق نم هيلع قب اذا كلذ نوكي ناكأم اريك لب هلح ىلا
 >|و ةرم ةبالولاو ةدملا كات لوطىف مب مل لاقي قملاففرصنبو ءاشعلا يلصي م
 أش ناككلذك بارشلا ع نمل هروع الو هام برش الو هيلا جاتحلا الواءوئغولا ل
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 نم ىرت كناف هال اهنع ةنا اهمرت فيكو ةرثلا تيقو ىلا كلذ رخؤي فيكو ةثوالا

 نأ ىنب دق هبا لعاو انوعتم افوصوم دبفلا ناك ناو طق دبف نم هلثمرت | ايش كلذ

 اراطدتقلا را امالا ديصي الو ريطإ الل هنا همم دي ىن ضرالا ف نركب ال

 ديلا عادخال كتءيدخو ضوعبلا ديصي ٍتابدلا نال دايت دياصل م < ردجلا دل .:

 ىنادرملا متزو توبكنملا نم نفلا اذه ديص نوكي كاذكف نر < املا اركي ٠

 صلرح راو لاق ثيللا ديصن اهميش 100 0 أمهديصنلو نارذلا لتحت غزو اذا

 رع لقا نود هرخ "ل هطقاني ةوكتا لأ الإ ايف عمطي ال هنكلو فنرابذلا ديب ع

 منذو هديصلو روسزلا هيف عمطإ كلذ دنمف هب املغاشتو ءركلاب ات هدشل لسعو

 ىتح نايذلاديصي دبفلاهار ىتمو ثيالا نع كالذذخا امنا دبغلا ناناسيك هعناتو ىناد رجلا

 عيسلاذا نومزيوهيف فرس نيش حدم اذا نم ضد كلذ ىفادل# اعنا تنظف هنم 1
 ىذلا اماف ا هنع داو هنم رمت هنم ديصأ وه عبس عم ناك اذا دويصلا

 ب رع اعاينغمو 3 ون عم ناك اذا ن>املا توصلان حلا رئاطلا ناف هيف كعأا

 موه نيش منص وأ هنم لملو هاكحو هنواج رومأو هنم قذحأ وهو هلكش نب علا
 اورجاتسا هوو هيف لع نيم هنم ارب ام فرعيف ضاوي نوذربلاو ملعتلا مام

 50 أهل ىعدب الجر تيار دَقف ليالبلا يف انا هتبار ىذلا امأف اهملعيالجر طال

 نم طق ابلثع عمل ! مل ىتلا نو>الاو تاودالا ع ام ريطلا ىفو اهءاوصا لكش نا

 0 05 ًاوطق نينغملا عامس ىلع رع ملانإ أشنأ امر هنإف سانلا نه نوحلل فاول

 الكا نابذلا لك أت ىهو ةراركلا ىف مث تاينا دوسلا يفو ىرامقلا ىف ربطلا نمل

 تايذلاو ءاسةتللا ناونملا عينج نيب نم لاح يا يف حاجالا نإ اقول او ا 2

 سلمالا طئاملا ىلع رو فةسلا ىلا دومصلا مورت كلذ نابإ ىف اهناف ءا رجلا ةدودلا

 فسلا نطابىلا ىضم نا ىلا طمست 3 10 ءش دادزن لازت الم دوعلو طقستف ا

 ناسنالا ١ لبق لبش ءانيقتللاو دو 37 0 رادقم اللا املع ق قت مو ت تططقس اب

 دوعل 3 كات نمدشا ام عنصيف اضن دوعل 3 * ةعفدلاو ةدرطلا كلن ردش دعبتف و

 95 امو كلذك اولاز امو ايلثتل اسس .هبضع نود د0 كلذ ناكاك
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 6 د 00 ظ 5 نمش
 مكسسسسو سوس يسساسعو -

 نبلو س "ا حرتلا لصبو لذرملا منصن الام ةكسملاو لاك الاو.ةغدقدلا نم هفنا نم

 5 34 ١ هيلع الام ا ذاللا عابط ةدأ صم نءةعيط يفو ديلا 4م كاذ نوكي سيلف 8

 ش © لو ضعي مو ز.ذياو حرج مو شم مهنأيف نأشلا سيلو لاق طرفأ ناو "ى

 1 ن ناسال دج دق ةلك أشملاو هنا ركل ردق ىلعو عابطال عا ,طلا ةرف ه:هردق 201 1

2 
 ش يتسم رادعم قفذوكي هلوركتلاو هن هب مامغالا ن .كلو 0 توصلا ل نوك 1

 8 لت تسبلو مانا ُط مطغنم ناسنالا ىلع لخدد يذلا هوركملا كلذ سو تاوصالا

 س 0 البق نمنكي ماذا رادقماو ةروصلا لبق نم منكلوةيالصلاو ةدشلا ةلملةهاركلا

 .ارجالا ىلع م ج لا رح دلو ضع هضضعل ديدلا ر < هلا كاك |توص كال ذكو

 2 حالا ن 33 م هه لع ناك ولو ةّمعا صلا توصو ركن اك هه ركن سفنلا ناف

 ءذلا لا امأن هلتقال نا هدحو تومسلا كإذ لعلو لا اًنتربالا كلذ هقعابعلاب لفتحا اما

 وص دتشا اداء ىثلانالوهاعا كالذ لعلو هلق هلماسل رق يي“ يمال || دهاشن

 0 وقلي 0 فلا طلاخدت نوكي للبلا ضءبل ورانلاءافطنإ برأ كت أتم موصو ةليتفلا ضمد

 0 اشدق ىذالرختسيو ىمح نا طيحاوناسنالا هيف ىذلا ءاوطلا ل اءل وا ةوقلا مف

 رانا هنم طلاخ امالإ ادج اديدش رانلا نم توصلا اودجب مل هو رانلا نهم توصلا كلذ

 رار توقاوهو لجو زم هللا قاخ نم ريثك قاخ توق نابذلا بر> نا لاقو
 تا حو ريطلا جمه جمل اي رإلئاو توبكنملاو شيفانخلاو

 0 هأ نم كلذ ريغو تاك رمهاشلاو تاداضحلاو تانا دولاو ريطلا ان عاتب

 0 وسلا مهاوفا يف عدبو تيل لكاتب ءاف عابضلا | او رطل

 دحالا وهو دحاو عونب نابذلا ديصت اا هدبف املع تءض تشنتحا اذاف

 9 اك >ام ضعبك وأ ريقانملا فارطأب هتطقلت اذا بوثولا نع اهلاجماو سالتخالاو
 مرنم الو ضرالا قاتءل الو باكل سيل ىذلا ديصلا اماف اهملع ملا ق

 ع | ىو هينولا باوص ىفو ةارادملاو لتملاو قتلب لول 4 تاكل

 0 ه١ نك انملا ن« فورعملا ف:صلاوهو ثدالا هل لاقي ىذلا لثمفادملا ةعرسو

 ” اة مع نكس 3 ضرالاب *لعتلي فيك اطقاضن نايذلا نياع اذا هددجت كاف
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 اذاف ءاتاخ ءارعح ىفو ضرالا ىف دعابتيف هءاحأ قرافي نأ ةءربلا كلت يف طئاغلا ىلا )

 ناك ناف هارب ناك ام كلذ ليقف ةيلءاطقاس نابذلا ىآر هزارب ىلع هر 3 ىف زرت
 ناؤ انلف ام رثك او هاندرا امو هر اش ع هذبف ةعاسلا كانتيف هل قانغ ا نادل ١ .؛

 يتلا ةرجاحلا ىنو ظاقلا مويلاىف درجلا عاقبلاو ساملا روخدصلاىلع اطقاس ناكدقناك
 ةرئاس امإراصمالا نمهتعبت دق تناكناوانلف امبجتا اذهف هئيحمرظتنو 'ىثلك ىوشن

 «ناسنالا مزلي الدنا انلوقل يقحت اذبف هزارب ىلا هنع تاقتنازربت الف هيلعةطقاساماو هعم 1

 ءيث لكوبالكلاو رينانسلاو ريزارزلا وفيطاطخلاو 9 نال باذذلا موز 'يث

 لزانلاكو شحوتملاكراصف هرفس ىف ناسسنالا ىشم اذاف سانلاعم ميقب وهف سانلا فلاي
 نم مهعبتيال مهل هفلإ نم ناك ام ىلعمقم وه امئاف سانلا فلأ ١ لهأ 'ي 'يث لكف راقتلا | 31

 هقىم ىف نابذلا ردقتس ناسنالا ناك اذافلاق نابذلا الا ش>ولا لزانم ىلا سانلا رود

 راذتتسالا اذه ةبسنلاو ةبارقلا نمهلع عم لمقلارذقتسيو راذقتسالا اذه همام
 ةءارقلا هذه نوديف الاو رذقلا 0 املالا نكي مل كلذ نا موا .

 كلذو رخآ ربخ نادذلا فو لاق بوبحلا نم ريثك نعسنالا بيطن ةسنالملا ذكر

 2و رمش ل1 رواق لئاسف نم اهمالقأو ةلشبق نضوخ لع ل تلا ندوعل اج نبا

 رفتيف لال ثالث وأ نيتليل ءاشملا دنع نيقولنممتجأ اذا نورطيشعتا وأ ب

 ضرعم نط وه 8 .رق ناكملا كلد ناك ناو لوقتساا ىفناكملا كلذ نرحم أ 7

 يدلا ل اثم كلذ لثم ف جاجللا نمن هلل ضرعنالو هريغ ًاييبم ندسهتلب نا نعدب الا

 دايس دعو 0 بذلا دمإ فنالاو نيذيعلا ىلا عوجرا ة ةرثك نم نط شضر» .

 هاذأ دّتش 1 نال انفاس نادل قوطي ولا ىنبني برح بدت لو كاف

 نيباعثلاو ياذال هذهو يذؤي ناردحا ةسااللاو ةلخادملا ورف ةريغ نم لا

 ينفالا بانوبرممءلا ةربإ سنالت نأ الا 0 ساب اهدول> نس دق رارملاو

 '”ثورزواجي نا ريغ نم هلوأىف لوجيف بابذ هنا قرخ ىف لخدب لجرزلا دج دق مدل

 الانه هل نكي لو سفنلا ةدشو خففناب هفنا فوج نم ناسنالا هج زيف هتنراو 4

 ناكأا كلذ ذ مقيف هيحانج فاراطاو هئاوق سم أمي اع الا سلو ضع هنم ناك الو ث ب
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 2 اشتم افظل
 | كرد سب هنال ريمبلا نم هب قحأ ليفلا ناكلو ناريثلاو قينارغلاو ىاركلا ن
 ل داق لكو اضعل اهذروبو عضاوملا ضع اهمحو ابع.م توسمل الو سراح الو

 - تالاسلا الدلو لستلا زهق لم رام مسالا اذهو دوقملا سنجلا كلذ بوسعي وهف

 0 روثلا:ىنمي وهو ئعاشلا لاقو
 : 03 رقاب ءاملا تفاغ ذا هبذامو #* رقاب فاعذا بوسعيلا برض ا

 اور كالذ ناكاذافهداسنونابذلا ح الص يف هنع هللا ىذر بلاط ىبأ ْن يلع لاق اكو

 0 اليتق باتع نب نمج لا دعب ص نيح لاق ىنءملا كلذ ىلعو هدب نيدلا بوسعل

 بودسمإ لبق ينعملا ادهىلعو اولاق ىسفن تيفشو ىفنا تءدج شلرف بو.س.ل كيلع نه

 ونا ا عالل رم ءرخن ضرألا ىف نوكي نا يمدد ال هنأ ءاكملا ضعن معزو ةوافطلا

 ناسنالا ناك !كلذك بما الولفةرذملا اماو لهقلاو نابذلا نهرذقا *ىثالكلذكف ةرذعلا

 7 ان ناك دا ءارسمو احابصموب لكيف هدسفن نم امل هءش هرثكو امل هتيؤر لوط ع

 ]طباعنبت س !همتابثف صقنلا هلخدب وا قحم وا مايالا ىلع هل.هرذقت بم كانو

 كلذك ماع ةلام دما هاندجو نم مممو لجرلا فنا ىف دحاو رادّم ىلع لقاو رثكأ

 ريك لاقو «يدشلا نوبت فيكو عئابطلا ىف اهعينصومتاداعلاو تا رلا انيار دقو

 راسل ضرمزام اهل ضرعلو تابثلا اذه تترب' امل نتثلا نم ءىث لك قوف اهنا الولف

 5 ذأ فوج نم جرخ مو هريغ فوج نم خرخ أيش مشي امنإ ناك واذ دملو نتثلا

 ع نوده:« وهو نتنلا نم رادقملا اذه ىلع هفنا ىف تد دق ذاف ةشا كلذ ناكل

 نمل صخدق الا الا كلذ سيلف سانجالا م ميجر نم نتنا هدجن راض ىت>و

 دلج خسوو هتحئار نمو ناسنالا قرع نم قلخب امنإ ىذلا لمقلا ىف لوقلا كلذكو

 وحلا ءيجج نودملل ةسباللاو ,تالاملا عيجيف ممل ةطااخملا نابذلا كلذكو هندب راخيو
 سيرت لك 0000 مزالم لكن م م زلأ نوكن يتح عابسلاو مئاهلاو ريطلاو جمهلاو

 هبارش نم الو هماعط نء الو هبوث نم الو ناسالا ندب نم 'ىث هيلع متتعام يتح
 اإل لمت د ا نما وم نم ديعبلا رفسلا رفاسي هنأ يتح هموزلكق ايش مزاي

 ايل ا ديعيخوت و 3 * ناويجالو ءام الو تام ا امف سيل ينلا رافقلاو

00 : - 95 
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 ةنايذلا نا لاق ءايحالا انيأر كىتوملا انيأرل كلذ للعرس الا ناك ولذ اتيم ادحاو ابابذ انمأو ٠
 امندلا ىف ءزح لك انلخد دق اناف تلق تبازجلا ضمن ىلا تبهذ تونا تدارااذإ

 ناكو للعلا سبح ليلا تب رظ جملا نيطابيط ملا ناكو انيم ايابذ ذيفاهف انآ

 دق ذإو قيقدلا نم الو ليلملا نم طق ايش حن لو ماكحالا ةياغ ىلع 'ينث لك ىعدب .
 ُّ ةعاس م ىهاتا هلاع صعلا نع 2 رهو ةثيداحأ صعب 500 0 ىر» ْئ

 ودق ففاو نوذرب يلا رظنو نذازبلاب رصبلا ىملا اذه ىعدأ نابذلا كذ لإ ةردإ

 تولع: ن "إلا .كيلف جرخ الا ءىث فوج ىف قل امل قاح ىفىعبصإ تلخدا ول اثاو ءْولا :

 درب, ال فيك ىل لاَ ىلع لبقاف هما كولي ةعاس نوذربلا ثكم مث رصبت كلا

 ةديدحلاو ماجالا كال الك نوذربلا ىأر مث كلثم ءارصبلا دنع نوكي امنا تلق هنانسا

 هنهذ ناكل كلذ الولو القع قالا دسفأ نوذربلا نا ىل لاف ضرالا ىلع هءاعل لاس

 هيف كشأ تسلف اذه دعل اقاف.باودلاب كرصل يف كشأ تنك دق هل تلف ينص دق ٠

 نيخسرفنوكي قيرطلا هذه يف خد رفلا لاب ام دادغل قيرط يف 0 و ةرمص هل تاق وأ

 سانالمطق ا ل لاقم ال وط ركفذ 3 رف فصنرادقم نم لقأ ن رك خس رفلا 7

 تملع ةرمص هل تاقو هوصقن مئاصي ملاذاو هوداز ةعيطقلا باص مئاص اذاف خيسارفلا
 هدنع ناربخم هناك مسمس هيف بار ن ومأملا ىلا ثدب عولخملا نا ينثدح يراشلا نا.
 نيسحلا نب ىهاط ناديرب روعأ كيدب هيلا ثءإ نومأملا ناو كلذ هدب دنإلا نم
 رظنا نكلو هتدلو انأ ثيدحلا اذه ناف لاق ىلا .كيدلا طلب اك مرلك ءالؤه لتقب

 يف انمالك ةلص ىلا لوقلا نب مجر مث) ةريثك هبيجاعأو هن داحأو قاف الا ىف رأس فيك

 اولح نولمغي الوردق نوخبطي ال مهماف دنحلا دالب ناكس امأف ( نابذلا نع راب 1
 نفع ىلع لدب اذهو مهماعط يف نابذلا نم تفاهني ال الإاالا نولك أب نوداكي الو
 تناكولو ريمأالو دئاق اط سيل نكلو نالجحو بيساعب نابذللو ءاوملا نلشو هير
 كلذ جرخأ امنا ابطوحتو اهريدب ًاسيئر ذختتو اضمن ضعي سرح ىتلا فاتصألا هل

 ١ كلذ قحارذلا ناكل لكلا نود ضعبلا هب صخ ؛ئىثلاكو عبطلا نود لقعلا |
 ا

0 
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 أ
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 2 3 ةءعتماو عييضتلا يموب ف تن نا أ دق يسفن ىف تاقف ةدحاو ةطومل دجأ | :

 0 ناف اذه يدي يف بابل قالغا كرت ترجل مف سارتحالاو لموميتلا مايأ يف

 ىف تاوصلا نا تم ثماع بابلا حنف عم ىذأ ضودبلا نم ىلا ال أ نال

 اعف داب انكأم ببرقث يف انرمأ حالم ناو هينهب نابذلا ناف ضوعبلاو نايذلا

 56 ةليح رسيأب اهانجرخ أ تابذلا جارخا اندرأ نإ انف مت دق صماللا اذاف كلذ

 د نا 5و و نابنا تقانم نم ناتلصخ نانابف ةليح رسيأب اهائيتفَأ ضومبلا ءانفا اندرأ

 ام ريثكب اونوام 1 1 نبا
 3 ذاف :ئادءلاو لباوقلا جالعن م نوديرب

 م قدنسيو د,عالا ىف قلي, نابذناك ءايطالا .امدق نم مهلا عفو اا كلذ ن

 ا قونملا تافاح قرافشالا“ 5 اًررعيشيو رظغنلا ىوّشو رصبلا رون يف

 0 3 ثاركل مرلكأ عم نيئاسبلا ناكسو ؟ ه رك الا لايام ريتال لق رس

 وت ركفدإ | لاق اروعو انايشءو انا شفخ سانلا لقأ حلالا ىلع ىف ةاوسلا ءام ميبرشو

 ل ا لهأ أ نمو موجلا نإ لاق ةرضخملا ىلع مراصإأ عوقو لوط 0

 00 لهأك م امغناو اواكا كلذل س دلو نوط ثا نايذلا قولك اس

 | ةئبملا نوذخأ بطزاا نب !بتاكأو نايذ ريبائزلاو ريبانزلا ا

 ولت «سشو ترفل أقف 206 شق وود تلفن
7 

 طر 3 .ث ةدحاو هن رص نايذلا نم « يبصأ ىلا اوءفد مما 5 ١ لوش قودزرفلا ناكو

 ٍ ناذلا مقو ةماع لاقو 04 امل ر دقتلا دب داش اوحيز 6م ناكوا# ب ديالا ةحارإ 2011

 0 ةمام ىكحو روبفلا ن نك هللا 8 لاف هيح>و لعو صاضقلا صضعإ قلم

 هج لو ةدا,شلاب انياع نم م

 رثالا ىف ءاج اذكه ت تاق ااموب نيمارأ د معانا ة ةىم كلا ىل لاقو نيملسسملا

 5 ططساو نماب ابابذ رثك ا دملا نمو دل 8 مايأ ىف طساوب 0

 5 000 10 نيولوسلا دب د أ>سم هياع ناكو "طئاملا ت

 اذ ىلآو رثك 1ىف تئش ناو موب نيعلرأ لك يف توع نابذلا سنحأ 2

 3 مش أذن لي امو ذيج دنم نوميقم انهاه نحنو اناحرأب اهسودب ىرت مك نحو
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 هاذا فرسمل ةلئملا برق اهدحأ انأ ةدومحلا لابعأا نم ناتتصخ بارذلا يفو لآ
 ىلع تببلا نوكي نأ نيبو هنن سيلف تيبلا نم اهجازخا دار 1من اهوركم مفدو :

 ايلا قلثي نا الإ ناب ذلاب يذأتلا ن نم ةمالم : عم نكلو ءايضلا نم لوالا رادقملا

 اذإف ةملظلا نم بزحملاو ٠ ل بلط ىف يرشاستيو جو ىلا نردابتب نمماف ٠

 بابلا يف ناكن إف بابذلا هو ركم نم هلهأ سو ءوضلا داع بابلا حتفو رتسلا يخرأ '

 ن# نجرخ امبرو اقابطا هقبطي ملو هبحاص نم نيبابلا دحأ قالا يف ءاج الإو قشأا ظ
 اهاذأ نم ةمالسلاو اهجارخإ ىف ةلياو ةبتعلاو بايلا 1 نيب نوكي يذلا -

 دت-ثيو هناطاس ىوشو هاذأ د هذ اما ضوعللا نآل نيوجلا ف كلذكا سلو ريسلا

 اولخدب تأ ساناا نك سيلو ءايدلا يف بابذلا ناطاس ىوقي ام ةماظلا ىف 7 3

 سمشلا :لاخداب الا تووكي ال كلذ نال ضوعبلا لمع منعام ءايضلا نم مران ]|
 ضرالا يف سيلو اهيلع ربص ال فيصلا سدشو في 0 ىفالا نوك 5 ضوعبلاو |
 ضع قات لا قراش دقو را نم هبيصن هعمو الا سمثلا نم لصفنا ءايسض

 ريسي بابذلا ىف ةليملا ناكمرف نك امالا نم ناكم ىف رحلا قرافب ال ءايضلأو عضا ولا

 اهبمتلتواهلطت ةضوعبلا لك ةيابذلا نأ هلو هنأ ىرخالا ةلم يضفلاو 1 0 فدا

 مهلا نب دمت رك ذو رارق اهنف اباهال ناكل اياوزلا فو تويبلا ناطيح هوجو ىلع

 5258 ىتاةمكملا نوفرغلا لهموت تاذ ل لاق هنا تاقثلا ضعلهنهنع ىلريخ ف

 كلذو ايده يطفو درو ل 3 لك أت املا ىلب لاق ال اولاق بابذلا ىف
 كلذ لبق بابلا قالغاف رتسلا حرطو بابذلا جارخاب ترمأف ةلئاقلا ديرأ ت 4

 ىلا لخدأ تةكف هتوقو هناطاضش ىوقو ضوعبلا تيبلا ىف لضخ نجرخ ادق

 كلذ اذاف ةلئاعلا تقو ىف لزملا مون تاذ تالاف ادب دش الكأ ضووعرلا | يناك ايف ةلثا 9

 تءحطضا ايف ميمو ىف كلذ اىلمعا قادفلا ناك ليو 0 ركشلاو حوتفم ت 3

 الف ةيفاع ىف تمنف نايلغلا ىلع دتشن سضغلا ناك دقو 50 ضوعبلا نم أ 1

 ضومتلااذاف ةلئاّقلا ست تاخدفبابذلا جارخاو بابلا قالغاىلا اوداع دغلا نم

 ةئاَعلا يلا ترص ايلف مهتمتشاحوتةم هتبأر مف رخآ مو بابلا قالغأ رقلغأ مث ريك 9-1
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 ظ :١ زجارلا لاقو ظالغلا دولا قرخ
 اهتيكس ابموطرخ ىفسكر # اهينط 3 ةافسلا لثم

 باككلاو زيزتمللاو نيذلاكاكفو ابانو اضع ىوقأ ءىث لك نم ميطارللا تاوذ اولاقو

 ينضاهنمو هدبوهو افنأ ناويملا نم ءىث لكل نا اكهفنأ وه هموط رخ نافليفلا أماو

 . ءاوحلا طغاضن ىتمو خفنلاب ةبصقلا ىف توصلا ىمازلا يرجي !؟توصلا ىرج هيفو

 اذاو ةعاججا مسا نابدلاو دحاولا مسا بايذلاو هثلا ردق ىلع وطنا ردق لع توص

 سعاشلا لاق امككلثملا نايذلاب اونرض لياقتلاو ريغصتلا اودارأ

 تاحتلاَوج ىف زلات بس .«  ىتح كيدل نع زيملا تيار

 اللا انت نكلو.: « انه :تذت“ اهنور امو
 ض رسال

 بالسالاب نادمج تقلمتو ه٠ هاب قاغأ ريدقلا ثيأر ال

 بايذ نإ سبق اهنم تمل ه برجي نإ ةراثإ نأ تنعيأ
 رمحأ نبا لوف لدم ىلا بهذ امناو هرلأ رادقم ىلا بهذ. ل مهضعب لاق

 ١ 0س 0ع نأ ول. مخترع يوق نع كنك ام

 ردغ الو حجال- ترصقأ * دقف ضومبلا حنم ينتفاك

 . امأو عيرالاتاؤذ عابسلا نو ءامدلا يف غلي اسناو مدلا ىف ملي ريطي امم *ىبث سيو لاق
 " برعثلا ةليلق ريطلا عابسو ةبغن دب ةبغلو ةبع دعل ةبع وأ وسح برشت اهلاف ربطلا

 ا يءاطلا ديبز وبأ لاق كلذكدسالاو ءايل
 سرملادودكافوكعاربيط «* قدر ام فك هنع بد

 طلو مملاو نم نه م هل نفلد ةسو ىنو اذا

 اريسرم نك ناو وغو ريطلا نم هلعجو بابل مابك و غل غانا ال ريطلاو لاق

 0 ريطال ريعتسإ 0 راطلا م“ ءا هل ريعتسل نأ زاح دق ذاف هئامد ا نمكالذ

 سعاشلا لاقو اماو اهوم-ح لمجيف

 ١ 8-5 ءاحيطاو برا ىفو 03 مهحامر ءامدلا غلو 0 عارش



 ( هلل 3
 حدب نيديلا عوادتم لجرب كلذ دنع ههبشفى رخالاب هءدب يدحإ كح 7 امناو نك
 رعش ريغ هأضر ارعشل ينحل | ده يف عمسا و كلذ عشب ورفبارذلا طفش يت*و نيدوعلا

 لوقا ينم.سف ةضراعلا ديدش و مم خيش ةيورعلا يب ىف اندنع ناكدقو ةريعا

 طق - اذاف امم رسالا ةحاتح كو ان نيعلا باىذلا حانجت بنا ثيدحلا ىف ءاندقا]

 ءانغلاهج 2 ىدلا حانحلا كالذ دنع مخفر كي , افهيف هوسناف قص يفوأ بارشيف وأ ءانإ 0

 ناك دقو ةديكسأاو ةوادعلا م نع ند ىبا و ل ينأ لاف ممسلا 0 ىذلا طحت

 ناكو خنت لأ ن. ىلودع ادله ردح ناو ردح نا مرعمو 2# نم . نت اندلع

 هل 0 مهضعب حدق ىف بابذ طّقسف ذيبن ىلع اوناكو ميمت ينب نم هباصال بع 5
 0 طغ نوقابلا لاقف مهضعل حدق يف 10 مث ىنيمتلا طغ رخآلا
 54 لاقف افط ايدزا نآك ناو بسرأي ع : ناك ناف هطغرد> نإ لاق.ةثلاثلا ىف ناك

 بايذلاو نو>الم نامع دزا نا ىنعامتاو اقص موضع لاق ناك هنا نرسل لَو ملا

 زحرلالاقو ءارعشلا أه ريبانزلاو لحنلاو شارفلا نم هأن رك دام قو بو 7

 اهاوس ديرب د : م قات ةدح لع باذ تبالكدلو # لذام تديو ءارعش نا

 مجعنلا وبأ لق هن م قاخام 6 ١ اهم هعوب 1 ضايرلاو الخلا تال كك

 د تدشعأ دئارال ع ناد * لطيغ ف هءأيذ د : 4 ٠

 روثلا ة 4ةص 7 لطخالا لاقو ءانغ ضوعبلاو نايذلا ني“ ط ىهدسل برعلا

 داو دنع حصل ة ةاوذلا ينغ * 6م ضايرلا نأبذ هيئمت درف 3

 باقلالاةرثكوقيدصلامتش * اننيب دئاصتلا ءادهأ لازام

 باذ نينط مع علك ميدان تلك رب يتح 4

 رصق 2 دافسلل هش 0 تنو بابذإلو 00 اذ نينطالا كدنع اذه ىلوفام لا

 اك 3 مده تقو اضن امو امو نور تبابذلا رم نا سد ىفو .اهرام

 لب الا فوتح نم تاقوالا نم تقوى م نابذلاو م-مامد برشو 4 ١

 ىلع تبوفو اهضع دتشا كلذلو ميطا ربا تاوذ نه ضوعبلاو بابذلاو ب

 ) زل د ناوح ب1 ) : ل ّ

 ء,-4
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 سيلهنأ مكللعأ وهو الا ريما ضرالا يف الو حدفأ وهو الا ناك الا قب

 ةركنع لوقت معا ربوعلا لك نا ىو سلفا وهو الا رو : ضرالا ىف

 ملعالا قدشك هتصيرفوكمت نإ الد و , هناغ ليا>و

 1 1 ' قد كلا ةبرمغلا نوهشا ءارعشلاو رعا ريعل لك ناك دا ريعيلا قدشك لاق هنأ 6

 عنش اهقادشا ىف بعاصملا ند *» ةيسارفاف ىح كل ةبرض مكح

 هنا م ربيعبلا هنأ ملع رلعالا ليق اذاو * اريربلا نلكا يحرق رفاشم » تيمكلا لاقو

 سعاشلا لاق نابذلا هنا لعحدقالا ليق اذا

 حدقالا حودقلا ن ٠مزاعطلا ردح #*« ارداس ودنت نيح شيطا تنالو

 دوعل حدش هناك يرخالا ىلع ةيعارذ ىدحاب كيم ادبأ هنالو حدقا هنال نابذلا ينعب

 مدق عاش ضرالا ىف لءيالو هب حدش ام كلذ ريغ وأ نوجرمع وأ رافع وأ خلص نم
 عرتم عيد ىفوا ميرأ فيش ينعم ىف واس بح تبع ىنعم قومأن ب بياع ةياخل ف

 ٠ 0 م ءارعشلا نم ءاج نم لكوالإ

 ىنعلاك هيف اكيد هسفن ليو ىلا الا نا عدب الل هبأف هر هيعدب وا

 0 قحأ مهنم دحأ نوكي الو ا راش نت را مهظافلا تاتخَتف ءارعشلا هعزان«

 نم ىلاب ىلع راطخ هنإ لاقو طق ىنءملا كلذب ' معس هنأ دحج هلمل 5 هيحاص نم ىنعملا

 ةفص ىف ةرثثع نم ناكام الا هب هوعترق اذا اذه لوالا لاب ىلع رطخ م عامس ريغ

 ضرعدقاو هلاوضرعي لف ءارعشلا معيمج هانعم ىناحتف هنصو داجأف همفصو هناف بابذلا

 هنارطضانم وىنعملاكلذاهها ركتسا نم غلاف لوقلا نسحب ناك نم نيثدحلا ضعل هل

 ةرتنع لاق 6 ءوس ىلع الياد راص هنا هيف

 مردلاكةقدح لك ي1ركرتف « ةرث نيع لك اهلغ تداج

 منرتملا براشلا ليفك اجره « هدحو ينني ام بابذلا ىرتف

 مدجالادانزلا ىلع بكملا لمف #« هعارذب هعارذ كحباد مغ

 اذا بابذلا فصوف نديلا عوطقلملا مذجالاو دايزلا ىلع بكملا عطفالا لمف ديرب لاق

 ّخ 53 |
4 -. 
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 م وقوه فنالاو اطماشنلا كنع نود 0 عينا لع روثلار 57 . ما ور خس نأ اوف

 كاملا دم_صاالاو اهفناب مزن مزن اماف حقات 33 ةقانلا تربك 0 ةاوزلا

 نم دشألا قنع.نالدبصأ ليقفدسالاب هبشو هنيولا لئامهربك نفاطا هر ىلإ

 لاقيو بولسسأ ىف هفنأ امنإ ربك_تءلل لاقت كلذلف هلكب الا تفتايال وهف دحاو مان
 اينك الولو بارتلا ماغرلاو مغار كفاو كلذ لدقَت_تو 'ةيسطغم لذأو هيا سل شرأ '

 زغاشلا لاق هيلا فاضي ربكلا نال فنالا كلذب نوصخم امئاف كلفنا تويكشط اذ ١

 نيدتغاو ةئاضنب ىلع ن-ر ' « . انداوذا ضغب نم برا ظ
 نينا: :دقالصا:هيلا نخر « هنا لع لتلا تحلارلا 000
 ةرملا وف رمي .غو هيلع :طوقسلا ىلا.نايذلا ومدبامل نظم اذا توذم ريس لا
 لاتخم ريعبلا لع نابذلا طوقسلو هيلع نابذلا طوقتشس اري تناضأ وأ تنثف اذا 1

 سيفنلا لسجبا .هلاجيف ناك اذاو هراككلذل وهو هلإ رخسن ناكاذا ناطاال لاما

 كلذه. لطب 7 قَد نم ع هيف سصيف ضاخضملا ىلا دمعي هناف ةعركشلا ةئاثلا وأ

 لمجيو ةرع هب نا كلذ دنع ىعديف هياع نطقاست سدلا 2 نايدلا دحو اذاو رب

 محلاومأ ماو نوصاختام رثك أ افنايذلا : ن. هيلع دجوام ناطلسلا دنع 4 دهالا

 ينارعاةثام عيب نا ءاث ىم هنا الا ناطاسلا كلذ نظي الو ناطاس || يدبأ نم آب

 لوقيف ىدعت ىتلا ءاودالل *يث ل قا لالا عابطو ىد_ذ مدع ةرعلاو ل مرد

 ينكلو لاأ م يدع نا رهملا اذه ىريعب لع 55 ' ول ناطاسال كللذ دنع

 هليعو هل لاتحمو كلذب هفطعتسي كاز الف يلام رئاس يف امرسذمو رعلا ءادعإ فاخأ

 هيف اي صرا ماس لخدب الام ةا5 هيف ار دق برق النابذلا نا لاقيو هليبنم 4 ل

 وهو اولاق هيلع نابذلا طوس نم ههجواوح تلكلا باّكلا ضع هناصأن :رمو نرفع

 ناك اعرو مروت ربا له تيداذل ةيزط ريثاو لا لع بلا تي

 اهنادبأ م ظعو هلإ نس تصيب وهو سعاشلا لاق رك اله تم كلذ

 رامالا“ 15 نهدولجب #« امفاكل بحلا.تبقحر+ 0
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 ىبهذدبالو ةحيحصلا ساس الا بادصاو ةكمحلا لها ابفرعي امكمذنلا مفاوه هللا كمبف

 ةليضفلا هله نع لوئسم كاف ةصاخلا نم ىلاعتهللا كالمج دقو ةماعلا بهذم رومالا

 .الا كيف. قاري ال كنءلاظ دبىم ىلا كذب ا والمم كرثت موايعل لعجي امال

  كيلع اودادزا ةمعذ لجو زغ هللا كداز الكو ةنس الو ابانك الو ةدوم الو ةمذالو

 نم سارت>الا لك سرتحاو برهلا لك برهاو رارفغلا لك رفو اضخن كلو اًنح

 | كارز فره ال نوكي نا اما نيرمأ دخن م وان.ال هناف لجو لمع هللا فاارب ال

 نااماوهبتكنابو هلسر تاناهرب عمو هلام مياتتو هلالا غوبسو هنالالدو هناا روبظ

 'وبف الهاج هقحب ناكناف افختسم هتامرحبو ائرتحم هيلعو اقوه هنيذيو افراع هب نوكي

 ظ عيضأ كلو أرجأ كيلع ورف ائرتح ةيلعو افراغ هن نك ناو ركنأ هلو لهجا كم

 ' لاللمملاو بابذلاو ةرذلاو ةشآرفلاو ةلفلاو :ةضوملا قلخ امآف رفك !:كيذدابالو

 "اذه ىف ىتلا ةلآالاب ففختستو دنجلا اذه نأتشب نواهتت نا كاياف دارجلاو بيساميلاو

 ”تكلمهاو رذلا | ,سؤر طقاسم نع اهلقثو لفل اهدالب نع اهالجأ دق ةما ترف رذلا

 ” اذأزأ نإ دنج ىمن نايدلا ابشع 0 و ضوعبلاب تبدعو دارحلاب تدرجو دارقلاب

 "مم فرعبا | وأ اوفرعيل مثوتعو ممربجتو مهناينط دعب اموق اهم كلهم نا لجو نع هللا

 " ةظعومو ربتعا نأ ربتهم دمل اير لد نع ا نم لياقلا موال ثيمأريثك نا

 1 اا ةباو ةقداص ةححو ةءشاو بادعو ةنو 'ىولبو رصبتسا نأ حالصو ركف نا

 0مل باب .يفو ةنابالاو ةفرعملا باب يف ريما عاجاهو ةركفلاو ربصلا ىلا ببسو

 1 :رغلا ناش ان, م ان رسام ةلمج يف لوشن من نابذلا لاح نم ةلج رك دنسو ةيوثملا مظعو

 - شيطالاشو مع ط نايذو ران شارذالا مهام ءاجهلاومذلا عضو« ىف ىف لاو قالاسملا)
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 ا ظ لعاقلا لاهو ناد نم ضزاو ةعارف نم
 ١ 7 ائيلطصل ران لوح شارف «» ىملس طهرقب .وذ ين ناك

 انيقتي اذام نيردب الو 0 نءعشو اهرحب نفطي

 5 يعزأ ميول باو آو نابذلا ن « ابكر بدلاو ريبانزلاو لفلاو شارفلا لعجم برعلاو
 ا هدرطيف هلك ا هيأيع قوم ىلعو رابجلا كالملا فنأ .: ا ىلع طقسإ بابذلا نالف بابذ

 يلا“



 .ةا# .

 ةنالظيش ب أر اذاف ىلوالا ىلع ةرخ الا تمدق ةغللزإف. ةلئاز ةينافاسأ دل مفانمو ناي

 فعل قو ريغ لح ١ امم ناك وأ ةفناكملا ليبسا الهاجو ةنواملا ثر ءادش ناويطلا

 دسالا نم للابخلا ِتاوُدو نبدلاَو تاملا نماباجالا ثاوذك هش | |
 نه ابعفانم مق اوم نأ لعاف ريدلاو براقءلا نم رعسثلاو ريالا تاوذو د 2 ٠

 نأ لو م نأو نررباصلل لجو زع هللا دمام يدل نمو يولبلاو ناحتمالا ةهم ةهجا

 هكاذ تاف نمحم زيغوا قرص رش الك اندلاو نطوك وا رايتخالا '

 زومللاو مظمملاو رقحناو ذإملاو ملوملاو بوبحلاو هوركملا نيدب ةجوازملاب الا نوكي. ال

 نع هللا ةبالو ىلا لسوت ابو رابتعالاو رابتخالا ىف رفوالا ظملا ناك اذافف وذلاو

 ةرتشلاو رشلاو ريخلا نم ةجوز.ملا رادلا ف نوكي امنا كلذزاكو هتمارك ىلإو لجو

 ناكموبرقملا قاخ ىف عفنلا عضوم ملميلف رسملاو رسبلاب هبوشملارضلاو عفتلاب ةبكرملا

 ركفتت ىتح فقتلو بابذلاو رذلاو شارفلاو سجرجلان رح الف ةيلا قلخ ىف 7
 جمحلا قاخ ىلع لجو نع هل دمح رثكتس كناف هتلمج كيلا تيمر ىذلا بابلا ىف

 ءاملا نم ةيذسغالا قلخ ىلع هدسمحم م باينالاو مومسلا تاوذو تارب 1
 نحلا ىلا هلك كلذ فرصاف ريؤصتلاو ةوادعلاو رتحتلاو ةءارزلا تدرأ ناف م 8

 قت وو الا ه.بجوتسل رابتخالاةهج نم المت لمحت نم ملك مهم .رتحاو نال

 ةعيبطلا ةهج نم تضفلا تنا ناف هجو نم ريغصتلاو هجو نم تقلا هب /

 ةدشل كالتي ابرضو ه.س) كلت, ابرض ناويللا نم نيب رض ةرطفلا ةهج نم ت

 ىلع ربصتل اءبتاخ امناو كلاذل اعشذ ل امهمااخ ناي نأ كاع نأ الا لت م هرشأ

 ىلع الا نوكي ال ربصلاو ربصلاب املانت نا قحتست يتلا ةجردلا ريصلاب لانت نآلو اها
 كنا ىلعو التاق اضرم ناك وا ابانو اميس هورك#لا ناك كيلع ءاوسف هوركم لان .

 نوكيالف عبسةمغضو ةيح عذلن مدع نر انا ةح رشلاو 0 ظ

 نم هموم نوكيام بركلا نم كلئه لماذ نهدلا ملك ملاو عسالا ق

 ذنيح قنمعلا ىلع فلا عقول راظتنالا نومس سانلا نا انماع دقو كلذ قرف ىل

 مهفاف اصملاب برسغلا ملا لكش نم الو رانلا عذل لكش نم دهجلا كلذ 1
 -ح

0 



 الا رانيدنلا فلا هذنع تناك الدبر نا ول نيفرسلا ضمن ظمي وهو لاق ىذلا

 0002 الم ذخأف راند فلا فلا هدنء الجر نأ ول لئاماا لوق عمس ااو ترهذل اباك

 الط دنلو هصصق يف لئاقلا وهو اهرثك.ا ىلع ىنأب نا اًيلخ ناكل اهيلع مضب
 2 مهضعبل لاق ىذلا وهو هرك ذ نم هللاو ىيحتسا الوق هيف لاقو ملا قح هلا

 ' .الاجز ناكو ميظع هللا ىمأ ن ... ]سم هم ىل بهم نا تحاف ىنممم ءايشا كنا يف نا

 .امويلاق ًارام نوكعولا لئق هنا تبان هوخاو لاجزلا ناماس زو رات نوكي نا لبق

 ل ينغلب 1 هنا نالف اما لام كولا ضمن 1-1 ماخحا عيب يف دهز نيح ماجح ركذو

 2 ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو ينيع نم طقس جل ف

 مه سم وم

 *« نايذلا انج يف لولا ب باب “+

 آد ىال 7 0 3 هللاب الا 2 00 مس

 0 ةلدل هردق رخص سا ا صل دا اء رم 58 نقلا ِ مالا

 2 | لد اذه انملام "ىلع لمتشملا كلفلا الو ةاصحلا نم هللا ىلع لدأب سيل لبجلا

 1 . و ة> ىف رومالا قرتف مو ةلدلحو ةميظدك ةققدو كلذ ريعص ناو ناسنالا ندب

 ش الا لوصفو قرفلا عضاوملفغاو رظنلال مها نمو اف نوركفملا قرتفا امناو

 لالخالا لبق نمو رظنلاهجو ريغ نمرظنلا لبق نمو رانلا عطق لبق نمو رظنلا كرت لبق

 7 ِظ | ماظتسا عم رظنلامامتساو رظنلا ةهج نمرظنلا ءادتبا لبق نمو تامدهملا صعب

 ”ادقنلاو زجملا باب نم هرك ذب ذب ملام الا بابلا اذه عاج ىه لاصالا هذبف اوفاتخا

 ٍِِط باب ةقلملا 3 هاب ىذلا ناصقنلا لبق نم ةفرعملا نم عنتما ىذلا ثإف

 نظلا يدنا كاياف ليكتلاو ريصمتلاو باوصلاو ٍط آلا بأ م اعاو هدح

 نالوا نيعلا ىف ء ءوناشم هنالو بيكرتلا ثوافتلو قالا با رطضال ناويحلا نم ئىد

 نإ ادر اهنيك ا نوكي نأ لما امد القا هن نظي ىذلا نإ درلاو و مفنلا ل أياق

 مك ندا باوث لجأ ىف كلذ ناك ايندلا 7 ا>اع هيد نم كلذ نوكب اي
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 هتودح برش ا وساح اعر |وناكو عار رق ىب ن“ نايتفل ةئيطملا لو هقضع بروف ' '

 0 ٠

 انزلا ىلا ة.عاد هتاف ءانئلاو ىأبإ علارت ىنباب لاقف نايكرلا ءانغ مهضعلا يغيفا

 طساو نم همانح *ىب 0 ل راثلا دعا وأ انا 1

 م -_- كلل حل

 ىلا هللاو هل لاتف صقرو رس هما#ح نم رئاط ليقاالك 1 6 مو طساو تناكو :

 وذو نع يذل كلذ وهو طساو نم مام لاحزا حرف كلارا ا كنم ىو /

 طساو نويزيو طساو ضيرأمم ند 'يثا الو ةز+ ىبأ ربخ نم 'ىشل هعم ءيجح

 نم ءىذل الو زوج نم 'ئثن الو طساو ىمطخ نم يش اضل ءاجالو

 ا ايكييمو اهعاض# نووركسكا ةلةمكدم ع ناكن اف ر كسكب نع دقو بيز ]

 تفسعام تفرع دقو نالسك" اظن رم ع اطيشأ ا بهذ كا 7

 نمو لاق اران 25 نيسمفلا قيل 1 1 ىلا يحرف لاف كدحرف هجو ام ىلا لك قف

 مز لامف نالفو نالف ىلإ غو ماقف نالفو نالف لاق ارانبد نيسمخم كلم هيرتب ا

 هبرتشلا مل هل لاقذ قدص لاق ارانيد نيس طساو نم ءاج امام هنمئ رشا نال
0 
 نيسمأ ه.رتشل مف طساو نم ءاج اذاف لاق طساو نم ءاج هنال لاق اراد نيس :

 ىرتش نمو لاق نر انشاد ةضيبلاو ريناد ةنالث 0 خرفلا عيب أ ينال لاق !

 ىرتشت كما نالذ مز لاق 95 اقف نالف ىلا ىذمو هلع دحاف نولنو نذل لث“ لاق ك

 لف لاق قدص لاق نيران دب ةضيبلاو ريناند ةنالث طساو نم 27 رئاط نم اعرف

 ةنالثن هنرتشل 1و لاق طساو نم ءاج هأبا نآل لاق ريئاند ةنالثب هخرف ىرتشلا 5

 ءاج اذاو لاق طساو نم ءىجي ناو ال لقططَو هوز ءاج اذا ريثت

 نيس. كلم هرتشل نمو لاق ارانبد نيسمأل هعبنا لاق نولي هي وم أف طساو ن

 ءاج اذا هخارف نم اخرف نا نالف معز لاقف نالف يلا ىشمو ا
 ”نيسمخم هيرتشن لو لاق قدص لاق ارا دنيس.ك هن تنإ هك رتكإ طساو نم هو 1

 .لنرم ءاج امام ىرتشي نى هللا قزرال لاقف لوالا لوف لثم هيلع داعأف لاق ارا ران

 وه اده دمحا وباو ريثكب الولياَقب ةءرشيال نه هللا قزر الوا اراد نيس
2 2 

 هلأ و
 زا 5 ا 72

 1 طدساو نم ءاح نيءو دتم لو ءىك 2 مل تناو ىد .:هإ ىذلا وهو ءاج يد 07

 . دج



 ل
 0 ش شلل

 ف لما دق لاق نانتفي نك نيدو لا نيرت دقفما اما اذه نم نيرت اع را

 0 ةبيحلا كلسفن ىلع ىلمحت الو هدب يمنعال اهل تاانف ةتايخآ يللاو هم تدي

 ىف ديزيو هبلش دَخَأ كلذ نإف هيعنصاف ةذل هيلا كوعدن كش كاف نم تدجو

  تطقسوةءشملا تبهذوهتجاح لاثناث ثبايرف كاطعأ امرثك ا هتمكلذ كرحو كتبحم

 2 . ةقرنلا لاح نهو سنالا ىلا ةشحولا نم جورألا و ال عنصلا ببس ناكف ةاراذملا

 الا هلاسن ىلا ماجلالاخدإ نم هعنع سبل نم لاجرلا 0 1 مايخلا قافتالا لاح ىلا

 . ىهتشلو ا كلت لأ كلذو ةسارلا ب>اص هيلع ثح يلا ءىثلا اذه

 "راع اعابط كن رحتفاهجوز تامدق ةأرما امإ لاوحةنالثنيب ءاسنلا رثك أو نحمتو

 دقق اهجوز عم اهيل لاط دق ةأرصا ةثلاثلاو ىتمملا اذه لثم يف ةبيغللاو اهفافعو امتئامأب

 : ثركذو نك اس لك اهنم كرحب كلذتأر اذإو ةورشلا تنامو فارطتسالا سهذ

 ْ ةردص”ىف سجم ملام باتلاو ضرعلاو نيدلا ةءيلسةأرملاو ةحود نع هنع تناك
 مزعلا ايما ايمف كلذ مقوتاذا اماف ةوبشلا كرحتو هذلاا تالاح مهوتن ملورطاوملا

 1 ادخلي نأ ىلا نبف تاريرغلا راكب الا اماف مزعلا ىوقأ را ايركر للاب م معو
 الق حو را 0 0 نار يح 0 0 0 هلاي

 لسع م و 1 0 رع ا 5 و ريدا و 0 0 لبقأ لف (ملف

 : 1 هرب رشلاب رك د د هنأف لمزلا اذه هللا ىزخأ ةيدخع | ةبدنس يهو اماساب تلااقف سهرت

 . مك نب دابع نب د# ردانلا اذه. انندح رشلاب رك ذب هن لما اذه هللا :ىز أ

 الا ىلا ةكم قي رط ىف تساج بارزعالا نم زوبع تن أ ىراضنالا يرانا دحو

 «هجو رمافرخ ادن اهوقش مث تسبتو اهسفن تراطف احدق اهوقسف اذيبن نوبرشب
 الما نم م ثرشبأ قارعلاب يناسن نع ىقوربخ تااقف اثلاث احدسق اهوقسف تكحضو

 ع ناىلزخءملا ىراصنالا ميهاربا ميزو ةبعكلا رو نينز تلأقف ممن اولاتف بارشلا

 مث ةءامح طق دق امامح رملاف هيراوج ضعبل ةروصقم لخد ربرجنب ديزب نإ

 دقف هل ايصخ نودبرب كمداخ نالفل اولاثف ماما اذه نا لاقف هشير شفنو هبلذب
 ل مح ةءس



 ( مخ ظ

 اهتدخأ نمو لاجرلا ءاوغا ةلات] نذ ءابزلا نسح اميف ةريسغ تناكو ءاي>و لمع

 لكب !هلوازف اهسفن نع ةتمفادو هيلع 0 ابيلع زد الق ءايشلا هلل نم اربيصنب
 لب ابما قط نم اهتاسنو هلاسن نم ابيلع لخداو فطل نم هلسحن ناك ب رض 1

 هن صماف ة هلم ىلا كلذ يقف ىناتأف اه هدحو ةدشعم | ,ضفر متهأ ىتح نوتيعاف نونم

 فطللا ىف ةمازكلا امل فمضن ناو دج[ اهتلا لاش القسباتلا نما 0 نأ
2 
 8 ةءرملا وبل مم كلذ ريغو بيطو سامو برشوو ممظم نم أهدلص ا ةماقالاو

 الا ابمهمت الو ةلفاع كلذ ىف ىهو امملع مهفت ال ةيمعأ اهمداخ لجن ناو هب بحعتو

 نم دح 3 يهتشل ىتح ءاسنلا أبيلا لصل نم 0 قكاواينل مهلا شحوتسأ الوةراشالاب الأب

 لا م اجاوزأ اهيلع لخدب 3 ةدحولا ةشحو هيلا وكشتو مالكلا ابامج ارب

 تيبلا ىف نذل لمحو فيظل تد ىف نهريصيف ريدهو ل ةروص تلا

 امنيع بصن نرصبف باب اهني نم اهلل حتفيو ةفيظن ةرجحتنبلا ىدي نينتو دب
 رظنلا ىلع هيف اهديزت ال ةعفد مولا ىف اهب اع كلوخد دعي نمملا رظاتو نموولت

 ثسلتال | مف جرخت مث ةعاس ب ريدا ىلا نط ءاعدتسالاو نم 0 |

 ٌقفوا نوكيإو اك رن ىح لالا ةعيبطلا نإف نهلاح تارا ذأ نر هين قوتك نا

 ىلا يدؤت ال ساوأا نال نبيلا رظنلا ابياع ىهالملا ساغأو نونم ودلا 3 : ام

 لو.ق يف لقعلا نه ك رحم الا ةسملا ومشلاو قوذلاو 2 َ عملا لبق نم اعيش سفن َ

 كرح امردش هن رورسلاو أ هلةهاركلاو همند وأ هتاص ا يف لايتحالاو هدروأ ك

 ةب رجم ةأرصإ اهلع لخداف نمل لمأتلاو نهنم وندلا اءاع للاغلا تيأر اذاف هنم 0

 امل صتو نيرلا اممركف ليعتستو نهساهنجستو نيدنصل اتق 0
 اهنم وندلا لواحو اهنع ةأرملا جرخا مث ةوهشلا كلب رحت نم يرام ردق ىلع ةذللا مقو
 تامف نإف كنكمت نا ثبلتال اممإف ابيلا ةأرلا تدعأو 00 ةمارك تلا

 5 هل تلقو لاق كلذ قدح ديررتأم غلبت و ناكمالأ سو كتنكماو ٠ 7 .ش

 نم اهتمنم ءايلا نم ةعيبط اهيف لعلف اهدنع كلاحو اهسفن ىف اهلاح نع اهأستل ةأ

 تلاقو ةملاتملاب ابيلع تراشأو قرأعا نم ابلهقام ىلع ابلبقاف سمتات ال م وط
 (- ثل كت ناوح -11)

 5 راق “<



 ْ ككل

 2 أ كل تماد مهبضمل هل لاق ١ هفوخ مهبل قا قف هررا زوأدعف

 نسف وع ماعلا نم ب هر كيم هل تقان ىذلا ناهوركملا تيفوو ةمال.لا

 | هللا نوكت نمل ىرد.ال زجاتملاو هيك اةزجانملا دمب سلو ربرثتلا ىلفاملا نأ نم

 1 ” هاقبلا ىف كل دمو زملا كل ماد موضعا ١ لاقو ررغلا ىلع مادقالا نم ريخ ةقثااب كل :

 ةزويلا ءاك ذإو نوصملا ذاذنا ىأرلاف ةيق ميضلاب اضرلا ىف الو كرد لذلا ىف
 بك وتلفو موصعل لاقو لذؤف ةأءملا نم ريخ قف توملا نأ ل هلل 5

 "افلا بس روصلا ناف هيلا ةباعللاو هترهاصم باطت نأ يأرلا دزلا لضف تيطعأو

 | حاس نه لَخ ن :..هوءاملو ديل | لع هيحاص هن لحتو لا ب تبوك ب

 قدل هناف هتطاخ سلاف دعو عنتمإ 7 عنتع موه ها نع امم ل اذ لحما اذه

 ْ 1 171 ةنانم ةكرشلا مالو اا

 يذلا كاملا ىلا ةبطمخلا ربظأو ةمعنلا م هركشبو ةمصملا 7 كك وف يف رظاناانأو

 ” الاجر سدو هيلا لصي نه ميج ةمئاصمب مىمأو اياده ىدهأو السر لسرأو هقوف

 - نوةفرف نرلثم هسفن دنعاطيأ ذختاو نونيطوتو هدالب ىف ماجا ذاختاب ملمأو هتاف نم

 ١ ١ نولسربكللا َدْنَع نم لطجو معحاص دالب نم نوار ءالؤه لمع ةياغىلا ةباغ ن

 .ماجلا بائذا وأ يف بتكلا قيلعنو , هاوي 0 رب هتيتاكع هرصأو كاملا دنع ن

 ل عوالم ورش جيوزتلا ىف كاملا ةممطأو عارم ا رم

 تك الف مرعم هباونأب نوتد اوراص يتح مموفطالب الاعر هسرحخل سوو ابادلا

 ف ا زاكاذا نع .*##| دق دنج ىف هيلا راسف همود نم ةيلأ ربخلا لصو مجرب هيلا هباحصأ

 اسد لخاد نم هباعصأ بوو مهني مث قرطلا ماج ديا هلل طم وأ ةلل لك

 .. ةئيدلل كان ىلع ب راغ دق حببصأو كلل اولتقو باوبالا را دعي واخد وعو

 7 ناك امتاو ديكلاو مزملاب مهيفركذو كواملا هتءافعأو هنأش : لذسف ةكسامملا كات ىلعو

 2 هلق ماق ما تيعأنأ هلا ء كئد.حأو لآق مالا هلكك لذ بيس

 - ىناتأ الجر نأ كلذو لاق نماماعم ىف باوصلاو نوف ةذللا ن 90 ؛ امو لاجرلاو

 - تافارك تناكو ءانسح ةيراج تناكو ابجوزيف اهقلع ةاتف ىف هلاح ىلا كشف ةرم
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 هاند 2
 ةينرفلاب ضخشوت سمو: ةاكجبؤلاب ليلك ثيررلا ىف تلو قابلا و 23
 بيدأتلا, يس هنأ ملعاو لاف ةيرغا / شحوتسي ىلهالاو سنأتسإ ا

 ةباغلا انلا ىلةماغلا فصن نم هب فرط# الف تاجز اذاو لامهالا دمل بدأت م لمأ اذا :

 هنم برقأ نم هتلسرأ ناودعبلا كلذ نم ءىجما داتعإ اعر هنأف كلذ كنت ر نكلو 1
 قرا ةقرلا غلب اذا هي د كلذ نولءغ.ال مويلا مو ءادّتا ل 'ئدت» نادارأو : 3

 سيلو ةساير هل رئاط الو نك هل 'ي 5 بهذ مل ب بهذ نا هلال برد ثيح نم ءاج نأ ْ

 اكلم هب ىوح دقف ةباغلا نم ءاج ناو ريطخو ربك *يث ءاج» اح ناو رك ا

 لاح: زال عسب عبي الو هل ةضايرلا تا نو قاما لهم ل مويلا اكله 1

 دنع هال 0 هل مظعيو هحبشو هصقش أم كلذ لاف هياع مجيب الو اضن نضح ن نا

 ل ىلا ةضراعلا ةداحلا ةبوطرلا كات ةرارملا فذقنف هتبوار رثكنو نمسي كلذ

 فنرا نكلو هتسايس فانئتسإو هريمضت ىلا تحت>ا نضحو قزو ضيبلا بقل نا

 عدصلا اذإ ام هفرعت ةمالعل هملعت نأ دعل هريغ ىلا هضي لاف هغرفتسا نأ كلادب ظ

 ىلا هديعن ن) كاياف هل حراوملا نم ”ىث * بلاط نع سصعذو عزف ًاضيأ م اهلا باصأ ناو

 5 نضحن ىت> نكس الو هقراغ منال سعذلا كلذ ناف هغرفتستو همضرت يد لجن 1

 ثانالا نع ةروك ذلأ لزعاف خارذلا نم رثك كش نأ تدرا ناو د وتلا هب فتم : :

 هطقس لشيرو رثكيس اهضس ناف أمد عجأ مث ضعل لعابضم لوصإ سدوم ا

 يشعالا لاقالثاح ناويملا نم ناك امل لايحلا كلذكو تريم أضرأ لك كاذكو قو رصد

 لاخلا كولو 0 * رعلا املص ناحملا ةأرس نه 00 ظ

 الم كلذ لعجو دابع نب ث راخلا لا

 كاديلاك د ماما عفن هن نع كندعم انأو 30 ةسارفلا بحاص( نوديلقا لاق 9 ْ لامح نعلئاو سرح تحت # ينم ةماعنلا طلسم. أبرق ٠

 لقأوالام رثك ب ولطملا ناكو هبحاص كام اهدحأ سلط نيكلم أقوي ْ

 هتصاخاعد كلذ هغلب الف.ةديعن ضرإلا نم ةذان ا تناكوأ» ادالب بصخأو الإ ظ
0 

 يهنكلو ردق هل شن رطاخي نا يرن ال وهف ةلغو نمت هل راصو:هدّمع راص ايش كلذ ٠



)2 

 . هترضم نم غلييل هناو هسيلع رضأ ناك ًارطأ تابنلا ناك الكو هيلع نوهأ ناك حرطلا

 . اطي تعتحا دقو ىثثالا تفت امرو لوبقلا ديجتال ى 2, للا فكل رك ذلا نا

 |. افا كا ضيتلاب كلذ ا امرو مايالا أمقو دعل 'ىطبتف نفح نإ تراق دقو

 3 زارعتسالا نم اهنءو ميج اري ملعلا ىلا ءادتهالاو ش 3 بلا ءاوتسايف لوالا غلبم الا

 3  نارصبب ثيح نمارحتو ارب لجازملا امل نطو»و لالكلاو ءايعالا امهم نظي نآ الإ

 3 .نارودلا ىف دعابتل دنع اهنم ايري اناك ام يصاقاو معلا سفنو تمسلا يف امفترا اهه اذإ
 11 عم 0 اجو تارل لكلا كلل 20

 دق نوكي 0 دقوا أو ا ا

 و امو هند ليخ ةرص امكن اذاف يرخأ هجوز هياع تضرع هتحوز لم

 3 ناف لجرا ىلا لمح. مث هنع تيحن اهب فاط اذاف لم نأ لبق هيلع اهو ع 5

 "لَ راحبلاو ىراخصلاك همالعأ تلفام ٌلجازأا دشأ نأ اوملعا لاقو هل عرسأ كلذ

 ...اهنمو ؟يططبلاامثمو فيمضلا اهنءو ىوقلا !منق اديدش اذالتخا عابطلا ىف فلتخت ” ريطلاو
 ٠ رويفلا امو شافملا ىلع رينفلا لياثلا امور روكا اهنمو لوهذلا اهنمو ميرسلا ١

 ١ ةءاغ نودعم الف ءاطبالاو ةناجالا ةعرسس يف نيطوتلاو مياعتلا ذنع نهف ىنال كلذو

 )وحلا دالب قووشنم ناكام ناجزت الو شطعلا لع ريصلا ليلقلاو لوهذلاو فيصل
 ظ ارسال و دايتعالا دم ناكامالا رحلادالب يف دربلا دالب ىف هؤ ثنمناكامالو دربلا دالب

 . هلا ىوتاللت الو ناك-1لا كلذ يف ةماقالا ط الا هئاوه ريغ يف ناريطلا لوط ىلع

 "لع نأ دبالو لاق هنأوه عابط نم برق ىذلا ءاوحلاو هاود وذي ال نم لاعو

 03 ا لس / اردن تول كرو ةريفرأ 36 ورم

 3 2 ٠ نكيلو رظنلا كلذ هعورب الام ردع الءاق ا را الل

 ع ىتح الوأ الوأ رظنما هل حسفت مث .ارارم كلذ هب ايل يردي نأ رت هذ

 اقل لعألا ماحلا نا رعأو لاق ةرتس ريق برشلا داني تح هب لاز الق بف وهام



 ١م (

 عوجلا دؤتو ناكل فلآ 1 هل بوصنلا هماعنم ابرق حط هسلا كلذ قوفهل ىل 5

 اثيش نوكي الو دوسا نوكي نأ ذآ ىخبذي ال هناف علا ذخت ؟ 4 : أ م رظنب نكلو هيلا

 نكلو امم نأ ييبخبالو لدأ ناكم انع] ناك املكو دوس فلا نمها 1

 عزان .. هناف حانحلا ىفا ولاريط, من ًاعيج حل طسلا ىلا ناجرخو رخ الا 0

 رهعالا شير تباو عضولا كلذ 9 عجرو هرادو ناكملا فرع اذإو ا

 كلذ الأي ىتح ناصوصقم اههو مط..لا ىلا اجر نه نأ كلذ ن نمد وفل كالذك هب مص"

 اذه هلوت هيغأ امو لوالاب عنص 5 ىناثلاب. منصيو هيحاص لبق اهدحأ ريطي مث عضولا ١

 نء غرف ايف ءاودلل اممرشواباالا عيمج عابط هباتك ىف فصو هناف هبوج رسام لوقب
 نبللا كيقسر نم ىلا رظنا نكلو امسفنأ ىف نابلالا لاج كل تفصو دقو لاف ةفصلا

 سنج نم كتلع رادقم فرعي نم ىلإ جاتحو كيوت فيظن ىلإ جاتحي 6 كبإ 7

 قياءتل هوعد ىدنع ناك راجي لوق كلذ لثمو كتلع سنج نم نبللا سذجو نإللا

 راجم راجي ةثام نم هنسحم الو ديدش بألا قيلعت ماكحإ نا هل تاقف ميرك نيم باب

 نيا نيلم لقي دل وهو بايلاو فويسلا ةراجن يف قذملاب رك ذب دقو دحاو

 مالثلا تلا كلذ نف لاثمأ اذطو بعصأ ةسماعلا دنع بابقلاو ماكل 5 ٍظ
 بنج ىث * ناكحبال اهو يثلا ناكحمي اهو لمحلاو ىدتابا نابوكت ةيراجلاو

 نيح تنسحأ دق ىل لاقف عيمجلا يش نم نوهأ ضعبلا ىش نا نظي هل لعال نم
 هقيلعت 0 هةلعف قيفشتلا نم ىنمنت كتفرمع ىفرعم نإف لمعلا صبت كلا ينتملعا

 ىلا كلاح ا نا هرك 1 هل ت تاقف هفافصإ ثدرأ اذإ بايلا هجول ةّقلح يدنع نك
 0 ا,معذوم ىل بقا نكلوحر) يوضالا بهذي نأ

 يذيب راج ىارظل 0 بهثلا تدوح 5 لاَقف ىلا 0 تارطلا ه روش

 كيعلا لوب نمتلاو ب نيدو اهف مو 2 احوز 1 3 دارأ اذإ يانا 0 ٠

 ىلع ومن مل ارا رئاطلا فتناذاف ا نهوال فتتلاو فتنلاب عجربال 'ث صقلا

 نم تنرثو هلوصأ ت تعج دقو هفتنف هيلع أطخأ ىتمو نيبكنملا نهاو لزب و ها



2) 

 ريغ يف مداوتلالوطو نيبكنلا ف ارششاو قنملا لوطوؤجؤبلا ءالتءاو ردصلا عاسنإ م
 عامتجاو سيياالو خافتنا ريغيف بصقلا ةبالصو ضم. ىفاوللا ضءإ قولو طارفإ

 ' رصقو نيفيظولاو نيتاسسلا رصقو نيذخفلا معو ةزازكلاو ةدوعجلا ريغ ىف قاملا
 ] ةسارفلامالعاهذب ه لوالا ءافصو نيتق د ادقوت م م قوغو نيئف ريغ نم هتفخو فذلا

 ظ | ةيسفلا هب ةبالصو بصعلا ةناتمو محالا ةدشو قلما ةقاثوف ةسحلا مالعا اماو عيطقتلايف

 ”لايتخالا ةلقف لئامشلا مالعا ا ريغ يف راقنملا ةءالصو ةقد ريغ ىف شارلا نيلو

 . اذخو عزفلا دمع ةدعرلا ةلتو بامتلا ندسحو ردحلا ةدشو رظنلا ت تن امو نطبلا ءافصو

 قئملادمو واع ىف ناريطلاف ةكرالا مالعا اماو طل اذا ةردابملا كرتو راطاذا ضوبلا

 ” نطكارلا عفادنو ٠ ديل || و> ىف ١ نيحانملا 0 ءامسلا وح ىف تار امال ةلقو ومس يف

 ايلي ةنما اذافناريطلا يف دملا ةدشو 5 رود ريغ ف دصقلا ٠ ندءس>و طالتخا ريغ 86

 : . هتهارفو هتباده نوكت ن .ساحلا ن م ةفام ردمف الاول م كلا راطلا ورق لآ امانا 4

 0 ءاودالا هورعلو ةف الإ هيلا عرسسل يذلا قيفرلارب مطلا نم 0 لا اوملعاف لاق

 ىلا جاتحي وبف لمةلاو لسلاو ساطعلاو دابكلاو ناذلا هناودأ رثك أو سديلاو ةراركلا

 مطرتلا و لوخنملا ريمشلاو شاملاو سدملاك ةدرابلا بوبحلاىلاو فيظنلا ودرابلا ناكملا

 ”ءامو دزريطلاو نارفعزلا دابكلا ه طاع اىفمسدلا ةوقن هيف ا ناسنالا محللا ةلزنع هل

 . لاَعَي اممو قيرلا ىلع وهو اجي هقلح يف مج وأ كلذ رجؤي, مث ةجركس ىف لمجي ابدنهلا
 ''اوخاع كلدب حلملا ودامرلاب مث جسفنبلا نهدب نيموب وأ اموب هناسا نيلي نا نانملا هنإ

 دو رش شح درولا نهدو لسعل لطب مك هناسل ع امك 1 فلا ءايلعلا ةدلجلا خياس#

 3 نم عطقبو ب بيلملا نبللا نم هقلح ىف جميو روشقملا ل نامل مط ثنا ل الا هب لاعب

  لؤصأ لطب نا لمهلا هن ؛ لامي اممو لصفملا ل امم كلذ لفسأ ىف نارهاظ 1 ظو

 . هناكمسنكو هذ طمس ىحتا رص كلذ هب لعش ا مه لد للملا قس .رلاب هشار

 لوبا م هي  ريمقتلااصنال |ب اك ريطلاو ماما نا 7 110 5 ءظا أسنك هبذ نا علا

 0 علا ربط ربظ ىلع جري نا كلذ ىلوأو د ردق ىلعؤ مياعتلا ردف ىلع هتبادهو

 |. هع نوكبذأو هع زواجيال هنا ريط نوكي وهفرعن رم و

 ”لدل :



 300 د
 ورام نابسلل كتاضنإ ىت>رمشا *  ةفوضمل اعد ىراج اذا كك

 ئدلا فاصنالا_نم نشل دْنهو | ديزي وانضمت نللا نافل را ل 1
 بهذهنإف © هفلتي قيقنااو قني اك ةلوق اماوقاسلا فصن غولب نهوهامتاو لدعلا 1

 سعاشلا لوف ىلا
 00 ةيح امتوص اهلع لدف « تبواجت ليل ءالظ ىف عدافض :

 كك ىف دارو قمصان ناويملا ةفرعم باب يف هانمدس ينعم

 ةفرعم ىف 0 رامشأ يف هنم ابر ةادحودق نحو الا نيماكتتلاو

 ريسفت تك دف ينأ ىلعو عيمجا كل ترك ذل ب اتيعل لوطت نأ الواو اتلو انتل ل ْ

 (لاقو)ليوطتلا فوخ نمزرحتلل ةاوراا الا هفرعيال ام ةريثك دهاوش عم ةريثك راه ١

 لايتخالا تاوذ ناسملا ماظعا تالورسلا ءاسنلا مامحلعجاةما رفات اظل وخلا ١

 قاسعالاو ةفيرشلا 0 تاوذ ريغ نم ا أم لعجاو ريدهللاو رتخبتلا

 9 نمل ذخما وجوربلاو صيمارقلا ةفاظنودبمتلا نسح نءرثكتامتا خارفلان إف ةعر

 ةعساو نكتلو ديزاقلاب هناطيخ ىثا هان راددم ىلا هلوأنم افوةحمةمموصلا ةناع كرولا

 ديعت و لاثملا كلذ ىلع طئاخلاو 5 اهديرات نوكت ناكلذ هوو زاححأ اهني نك ل

 ادصتقم نكيلو ةعموصلا لعأ ىف ىوكنم نهجر نكيلو شيرلاو سنكللاب جيب
 بر تيبلازوكي نا تعطتساناودحاولا جرختو هنءلخديامردش قيضلاو ةعسأا

 'ىط م الفو ءرلعخت ال ىتلا ةسارفلاب كلذ سلاف امنمبوذملا كرا ناف لمفاف ة 0

 لضفتام اهم نالتلسرا ثيح نم ةمجرلا ىلع ىوقت « يدها لك سيل لاقو سرُت

 ردي ات نك ميرا اهنمو ايوق ناك ناو ءيطبلا اهنمو هتباده ىل 20
 لاقو.ازخنآ نيطوتلاو الو آ ميلعتلا نمو ةمارصلا نم ابعيمجب دب الو ما زتعالاو ق .َ

 لئايشلا ثلاثلاو هس ملا ىااثلاو عيطقتلا .اهلوا هدرا اهل ول جرت ال ةشارإ

 ظع ريغ نر« سأرلا ةرادتساو ةقاملاو قنعلا باّضتنا ميطقتلاف كر سا

 م ءناذهو نيقدشلا تارهناو نيرخنملا عاساو نطل عم رغ

 ريغ يف راةنملار قو نينيعلا ةتلخ نسح مث كلذ ريغو حاو رتسالا للا فم

1 
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 .ةلودلاو م ةكمسلاو 'ىث لك قوف ىلعو ءاوملا يف: 0
 00 ل ماى

 ا موعي اقرغم لازب الف »# . مينقلاو ةزعنلا هت .

 موءرلا ةدلاولا ةنأو ميجهل رحبلاو رحبلا ف

 ا « رب أمو الهح همرلت «

 ظ او نخااو موا هيلع لا اذا تأنا وبملا ميج ىحب ىذلا ميسنلاو ةزشنلا لوق

 . كمسلا تال هلكأت ةندلو ىتلا همأوهبر هي و كمسلا ممل كلدف ةظيلفلا تابوطرلاو

 عضوملا اذه ميرب ال كلذ ىف وهو ادن م لق

 ةيؤر لاقو

 0 7 - هف ءاملا فو ناشطع حبصي * هيبلي*ىث هيفكيالتوملاو

 00 ادبأ اةرغ انيك نإو هيلا ةحاملا دبدش و ءاملاب هلاصتاو هعابط فصن

 0 | هلو وهو الجر وج, نيدملا ضعبل ريسي نب دمحخ ( يبدشنا و

 ا نجح الذ .. :اينفتسلا ارب
 '  اتوح مهدلا هيفراص *« رحب طشو اول

 دفضلا فصي وهو يناوث ذلا لاقو هيف ثبالالوط ىفورحبلا ىف صوغلا ىف لودي لاق
 ظ .هفلثإا قيقنلاو قي 5 ه« هفصتيءامقدشالا فلخد

 كلذ دارأ اذاوأءام هيف ىف نوكي ىتح كلذ هل ايمي الو توصإ ال عدفضلا لوقب لاق

 < ىذلا لاملاو هفصن ءاملا م ع ىتح ىلعالا يد ا امسالا كف لخدأ

 200 مميعاش لاقو هام نآلم هاف نال هموصخ بيجي نأ عيطتسي ال نالف سانلا

 ءام ىف ىف نكلو تبوه نمأي #«'اذب كلب مالا ناكم تيسن امو

 ميطتسس مل ةقيقملا ىلع ءام هفىف ناك اذاناسنالا اود جو نيح هلثم كلذ اولمج امناو
 مو ءايلا حتمي « هفصني ءام قادشالا ىف لخدي ه ىناوك لا لوق ليوأتوبف مالكلا
 ٍْ ىعاشلا لوق ىلا بهذ هنأف داصلا



 0 م

 لا ا 55 هتنودعو ءاملا ةوالحم ضخ | :أك نابدالا كلذ يف ءالابذمتست

 اذا دسألاو بذع ولح ءام وهو ةلللا دعب حام وهو ضخما بلطتف لبالا ضخ

 حل تسنل حلملا تبلط 3 محللاو محلا لك أو ةزلخل ةايلاو ءامذلا قب نمت

 اخر رثك + 1:يف نملاثلا ال كلا مقومنسحالولو ةلكلا دعب ضمملاك هلءجتو ه

 هدد دسالا داتعا اعرو ةحالم دج ىت> ريسإ لازي الف ملتلل جرح دال

 هنب ىعو هتضيغوةعضوم ىلا مج دعا كاذدعسوت ةريثكلا يسار هلا عطق ,؛ لا زبالفاعونم ول

)8١1١ 5 5 
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 رهشالا فرغت ةر هلا نحو مي عمطق يذلا 0 هسلسعو ةنأر و

 اهدجمن ة هل ىف نع لع نعو كلا فاساو ل وبشالا اهيف انيلا لبس يتلا

 ىضما ذاف رشا ةمالبا ىلا نب نربش اندنع اهم سنج لك ميَمهف سنجلا ن .مسأ اههادحإ ىف

 1 : ماسسقأ عج ىف مي ل سذملا لبق سنا كلذ ةدم تضشاو لجل ءالذ

 الارخ هلإ عونلا ريغ كيسلا نم عون يف في راو فيصلاو عيرلاو مرلاو ءاتشلا نم

 فرع ةرصبنلا ةلجد نم 5 بذعت ف ١ مرا دال قم انطاال ملا لش وضل

 نيب ام د دعبأ نزلو ةرصبلا نيد ل نا نوزب مهو نيبرحبلاو منزلا ع مج كل

 همي ةدحاوةرفح مز رحب ل دعا نيصلا نا ومزف سان طاغ اعاو عندو ن :

 كرو نرش ميزا ة ةهج ىلا نأ ند به 2 رحبلا كلذلو ١

 نيللاوةدشاا نيب اهف دحاو راد م ىلع نيرعش نام ة ةهج ديرب حلا دالب نم 3

 عارسلاز اكو ةميظع جاومالاو ةبوق راو ع رحبلا ناك لفب ل ةدشلا لاا 9

5 

 تراضا ليملاو يشأ قوق 1 سونا عم نكي كورا سوست :
 سيدو هامل جاومأ عطقب ك جوب-زبلاو هلاق لقأ رلى 1 0 أمفريسل ىت ىتا مإ ظ

 مم دعلا كِلذو ه رحوهدالب يللا سانلا ديص نع لضف ام دوعل مجانا 1

 ير ' الومزلا ىل لا ةرمدبلا نيب اف رحبلا نمنوديص: مث وةريثكلارار | نيعلا ىلإ ةرس رصبلا

 ةمانف لاخ غراف اهنم رحبلاف الاو انع ابعوجرو انيلا اهني نابإ ىف اعيش جوس زا,

 ىف قا نيحائجوذ ريطلاو ريطلا ن تأ كتبا ةماعو مسامح نم ظ 7 7

 تازامآو تامالبز هيفاع ملاعلا كلا 4 و ناريطلا و ةباغلا غولبو كل دل عرس

 (2 كلاي ناو
000000 
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 0 كفي مذناو هدمحت أب ًائاد كاراف تنأ اما قاحسا وأ لاق ءافو الإ دادز. ال

 عطق» نم ل لاجرلا نم ينبجسي امو مؤالا نم هل كجارخا نإ مركلا نم كيلا هعوجر

 . عجر لوقتنيح كنع ينربخ لاق مث ةميربالام بنج ىف هيلع ام ىسفيو راطةلصا هسفن
 كيلا بلطأ ىل ناكءتدعاب اكو بغرأ ىف ناك هيف تدهز اكو ةرم د ا دورى

 ا محد ولأ ثأرأ هيف يبر ىذلا هركو ىلاوهنم جرد ىذلا هش صولا مانع كيلاو ءاج

 كلا ىلعو هفلخ ىذلا همضومىلا جري ناكأ اتيموأ ابئاغ كافلاو كده ملمئهتيوهركو
 نيت دقف كل هتدارا ىلع كر كا ٍ,ف هريغ لاقم هيف كلامو هتاده نم بجعتت

 | رارجأد نطولا ىلا نيناو ءادتهالا ندا نال ىقتا امئاو هيف كؤاطخ

 نمو ربطلا مطاوق نم ىهو اهرا رحأو اهفاتع نمتسيلو اهماذنو ربطلا ماسثا نم مخرلا

 1 - تالغدسأ رادقم نم لوط اورثك أ اندنع نء هيلا اهعج سم ىلا 5 عضو
 ظ راربلاو ىراحصلا عطق تجرخ انيلا امناطوأ نم اهجورخ ثقو تناك نإف ميما

 7 تسيل اهنا تلق ناف مأع لك ىف انيلا ري_صت ىت> لابجلاو راحبااو ضايغلاو رثازملاو

 2 تبرهامنإو ةمالعو ةرامإ ىلع الو ةلالد الو ةءاد_ه ىلع الو تءس ىلع انيلإ جرخم
 ١ كلذ سبلأ دق جلثلا تاو مهلا ىل | جاتحم امن تملعو ديدشلا دربلاو جولثلا نم

 كانت مق فدو ابصخ اضرأ قداصن نأ ىلإ اه سه ىف لازت الف ةنزاه ْتِحَر ةئ ماسلا

 ' لكن اهذالب نم ء جول راسل انقرتمو امر هابل لوقت اف دجت ام ىتدأ

 0 براختلا باو ا ذنع و فارطالا كلت لهأ دنع مولعمو 0 رلا قيرط تدتها

 اجلا رام راثواو املابخو اهدالنا ىل! تجر تمطق |! ةهجأ لك ريط نا ”ضناقلا
 كا اهثامبو ابماثلو اممارك ريطلا نم. مطاوقلا عبجيف ةفصلا هذه دحتف اهتشعأو

 . ميلعتلا نذل لو ب ريو بردب نع الو 3 نيرع ىلع اهؤادتعا نوكي الم

 كلا دومن ([ قيال الا ريمت ان معاون مبوقتلاو ريب دتلاب تبث ملو

 اك لع مودقم كرتشم فلا طوال امغلاو عجرب اسف الامملا ن رم دياو ألا كلذكو

 | اةادنلا مطاون ريطلا مطاوق عيمج نم بيأو لاق مث ترك ذام عيمج لطا دقف ريطلا

 راجل ىصنأ نم ةرصبلا ةلجذ ينأت عاونالا هده ناف جوتسز» لاو نا لاو زويشالا
4 
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 لصأ ىف مْؤل' نكرم هورف هه ثارتك الا ليلقو ه مقاقو كلذل لم وهو فيمض ركذ

 ناك امير رك ر ذلا نأ كلذو مؤالا مال هو ل نهر جا 7 بابو( لاق)ةديبطلا

 نم هم كما دق هل دخت 0 رهف 0 رك ذرام تيل

4 

 8 لازال مل هنع ب تفنن ىتح 58 91 . مرتو هدذع د شح ع 0 ترد

 ملا ل 5ك ام م ناك ولف هدب ني توءيف هغامد جرح ؟ بّقنلا دعلا ناكل كلذ . ْ

 ف ام او ذاق نيا عابس هيلع هللا عبط ام دعإ ل ذإ ارذع هل كلذ ناك غامدلا ىهتش 3

 هءاع ضقت نأ الا انل نكي مل ريظلا عابس نم ىرث الام ةوسقلا نم ريطلا ملاهي ا

 املا حراوج يفام ىلع كلذ كي ديزيو ةءيهللا لكشل هتنيابغ بسح ىلع مؤللا نم
 لل

 نك باب 8 ا

 نب ينثم دنع ىمعملا بجاص ماع ونأ حور ناك لاق يق عبصالا وأ م 0

 روع ءاح ناس ل اودعصف ةعامج ءاح ذا حطس ايد رع وهاننيف نيه

 اولاق مويلا م ىذلا 00 + تا لاف عييلع لبق اف مرام ءاح نا ثبات

 بيلا ر ا مئاولاق اذام مث لاق ةياغلانم مالا ليجا زم هيف عججرب يذلا مويلا اذه ا

 ساجو لز 4 هيلا رظنلا 1 تابقأ اذإ' نيعلا ضيمغت متغأ قا لآق تلبقأ اذا 7

 اعش اندحوالو مالا ل اثم ءىشل سانلا ىهات ام مون تاذ ريهز نب ينث٠ لاقو هدحو

 واو م ها ملا باوبأ ند جير هب يمايو + بنو ال

 مط هياع درلا نع هتوكس يشم أر الف هظيغ لع مظل و كلذ هظاف رضاح ق 0

 تصصق ار ف هله ا ىلا هنع ل ةكرغ تابثو كفوو ل ا نم لاو 6 ا

 ءوس هعدب ل لوالا هتابنك هحانح تدن ف ره انوع دال قا يعل ارهد را

 هحانح ىف دجن نا الا وه اف ائيح عاتبمل هصقيف هتعا اميراو ىنع باهذلا ىلا هيلا ىه

 كلذ لك ةريثك ارارص هب كلذ تاعف امبرو فدا ريغ وأ اقداح رضوا لا

- 

 ادن اي ين اا بسشحعا ة ين يم ةفتب 0076 ر صصاب وبيج

 2 كل 4 .٠ - .٠
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 . مدهؤ ةلذو لا م وم ةرذز لع طخ

 اش نفاق ان مار هنأ ( ااصصأ ضمب قريخو) هنطاوةكسا ندا لأ نولزكو

 :  ةفاظنا:فوصوم مولا 2 رئاط ماملاو ة ةبرغ ةردان هذهوةيللا تيس

 ١ بحاص هقرذب 3 دقو ةكبدلاو ججاجدلا حالسك هل نتن الو باعب ال هقرذ نا ىت

 5 خالي ةتنيل ريمخلا ىف هنم 'ىثلا قاب ز |.1خاو مفانلا 201 نودحب 0

 . رجحلا باح كلذ فردي تالغ هقرذلو هيف كلذ نيبتسي ال مث 1 فيغرلا م اظعبو نيدعلا

 0 غيبدلا هوجو ضعل يف حاصب وهو

 5 ما بإب يس 7
 م هب عاصو هريغ دلو 0 5 رئاط مالا

 0 ىفالا اهنم كاذامو خرف ل مك ناقزيو نس .لك ن ذانضح 1 كلذو هخرفب

 | وهو هلم تي رع ىذلا و ذلا ه هبنيعل ىري هنأف ةربغلا قيرط يف همؤا اماف طرفلا

 ماس كلذ ىرب وموأو ايمتسرو ال سوطتو مو هدب مح هاخنأ درطت

 ” اذا همثعو هيلع دتثي هنا تاناذإف كلذ لم دس ؛ء اركحذ لئاو ًاركذ طق ر

 ١ ركدلا نم كلذ سيلو كلذ لمغي كلانه ىثنأو ركذ لكف اهولمينأ درأو هل تممتجا
 1 "نم نكي ملاذاو ةسافنلا نمو لخبلا نم برض هنكلو ةريسغلا قيرط نم بيرغلا

 و ظ لاق ةريغاا قيرط نم سدل هنم كلذ نا " مالا عيمج نم ن وكبر ام لثم الا اه 2

 0: تافتسا اًاف قزلاىلا ةحاتحم 000 وطعم مالا نأ نم 21 ذام امآو

 ناك اعر 20 كِلْذَو دبع هل س رئاط مالا ماقام كلذ سدلف ةمحرلا اهم تعز
 و هلا

 ع 1

 2 .هنم فعضأ جوزعم رربظل 5 7 وأ رودس 000 لعنل 3 جعل | ىف ةيإ| كوم

 '([فزتم د ى#ل اهفرعي 2000 ةأر و هت بنج ىلإ ىو ترض د لوط اهاريف

 ّ ذوبأ لماعل ىذلا لهلا كإذ دو سلف ةريسلا مايالا هنع تاغ امناو ليواعلا سصهدلا

 17 هشير ىوتسا نيج خزفلا نإو رك ذلا ءودسو ةوايغلا ىلع الا تربك نا دفل هخارف

 عم اهدجي وهو هاا فرعي ناك ناف امهنيب ىذلا لضفلا لهج ماخلا نم هريغ هبشاو
 0 م
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 : 0 الا

 مع 0 54 5

 دعا .٠
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 صاحالا ضانلا كلهأو نار ةعزلاو يهذلا نارماحاللا ءاسنلا كلهأنولوّدبو رْقلاو ءاملا
 سهدلا رصعلاو نانول اههو راهلاو ليللا نادددجلاو رخْاو محللاو نارغعزلاو بعذا

 سعاشلا لاق يىثعلاو ةادغلا نارضعلاو ءاشمعلاو رصعلا ةالص نار ءمعلاو

 مغاز فنالاو نيدلا فصند ىضربو *# ىناع 0 نب رسدعلا هلطمأو ' 3 ظ

 زع هللا لاقو عئابلا ىف عاتبلا لخدف ىرتسشماو عيابلا وه امئاو رايخلاب ناميابلا لاقبو

 كلذ نسلاو 0 هنلاو نيمدهزلاو لع اسملاو نيرحبلا نياوسب الإ هنبإ لع 1 1

 قدزرفلا ل أَو رع قوق ركن وناو :نيرمعأا ةرييس اولاق دقو بجاول ٠

 علاوالا موجنلاو اهارق انل * يلع ءامسلا قاف ادا ِ

 ةمرلا ىذ لوق انأو

 دحاو نيعلا ىصخشلاو كا 00 هتعردا سورعلا باياحك لبلوا

 لبق نيح يبارمعالا لوق كلذكو لاق هغوبس ديرب هنكلو بابلللا نول ديرب 0 ١
 يجادلاف اهترممشت تحدو اهترصاخ تضافتسا:اذأ لاق كناش لم كرا( يأ ئ

 بونو كلذ ناك لوش هنور , الأ تسرازتلا ةومسمو يايضالا سوا انه

 سلا هنا ىنمل مالسالا احد نم كلذ ناك لاق هناف يعمص اجلا دز#اامأو جاد مدنأل

 فعضص ابلك حاضوالا نا اومعزو مأ 1 الا ت تاو 0 ىلا ) لولا نس مج 5 3 ل :

 ميمج ىف ين كلذك ةلقلاو ةرثكلا ردق ىلع صصحلاب كلذ نا الا اهريثك و ابلبا ايا
 نال ةتيلا 6 رداغإ الإ تح بداو 0 دل كلذو اهريدتسمو الم اوس ناوي '

 لع( نياثا ف ضالاو) اولا نم ريص ارديضأز مر رك | ٠اضيبلا ةيقواسلا هب

 اذاو داس هلأو كا 0 نجلا عج لاو تريلا نشات ان سيل برا

 هتبلا هش ريخال برعلا دنع برخلاو شربلاو ص ربلاو قبلا صا ن م اقتشم نا نأ

 مال نب »ا دو كلذ ىهتشا ع نم دنع هيصأ نسح الا هدنع سيلو بحال ط تلا

 1 ْ .ال ) طق معطل !ةدحلا قبسل م يممصاالا لآقو أهباس قلبا الو ءاملب طقرب 0 وجا
 لاق 6 ليخنا نم 7 نو
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 الار لاقو. ٠ ارضخأ ليلا نم ايانلخ ثعزانف :«

 رك ذلا فيسلا لطإلا ءاضتنإ لثم *« رضخ ليل نم حبصلا هاضتنإ ىت

 ظ هي ا الا يره رض ٠

 لاق ( ناتماهدم نايدكت كر ءالا ل ناتنح امهمود نمو ) لجو زع هللا لاقو

 ٠ ىذلا فمسلا نولن اداوم ىمس اما قارعلا نا لاّشو ناو ادوس ىرلا* نم ناورضخ

 5" ناك اذإ دوسأ ءاملاو نبللاو ءاملا ناضدبالاو رّقلاو ءامملا نادوسالاو هئاَمو لغنلا ىف
 ١ دوس نولوو الكلا رو نطبلا دوس نولوقبو نيالا مم ناكاذا ضباو رْقلا عم

  نالن :ظبلا دوسا رفا>ال لاَقو دارك الا تقرحا داةحالاك ةوادعلا نوديرب دابك 5

 7 ًانريظأ نيب لالذ دا ا ريد نم نولودبو محش امطإ ىف نوكي ال رفاوخلا

 نك ددوان ودب راعاف برا# رذخ امافولظ ن نودنرب لإ اولاقو هصخش نوددرب

 م يل ميم نا ضيربلا لهأ « اودغ نيذلا رضحلا ةءراضحلا نا

 9 ةسفن يدم يف يثرعلا لوق ينعملا اذه نمو

 5-5 ب رعلا تب ىفةدلجا رضخأ * ينفرعل نم رضخالا انأو

 يس"

 سعاشلا لاق كلذلو ناس َنْطَع

 'ارضخا نالف اولاق اذإو ءادوس هندلو دق هنا هم نونمي امئاف امَملا'سضخا نالف اولاق اذاو
 0 وطب ىتلا ةي_كثحلاب هفازتلا لوطل هناد ثاحلا نال كئاح هنا نوديرب امنإف نطبلا

 1 الأ ةممسا ناك هنا ماظنلا مهل ريال يضورعلا ةوادع ببس ناكو دو! بوثلا اهاع

 ” قاحسا ىبابيذكت كلذب دب 7 0 هنط) فشكي ناكف نامبلا دوسالاو نطبلا

 , ليق اذان كلذ هاذاعف هك الا ء نم كلا ديرب اعإ ناوزغ نب ليعامسا هل لاق ىتح

 اذإو لصبلاو ثاركلا 5 نم 1 ل 7 هنأ نوديرب اعاف دحاونلا ر مخ

 . مظل ليف اذإو ةرضملاب هفالظا سضخ دق ليلا نا نودي رباعاف سضاخ روثال لق

 كاف سضاخ لجرال ليق اذإو ظيقلا يف ناردح اءهلاف ةفيطو ةزمح نورب امئاف بضاخ
 | ىف نولوقبو بضخ لاقي الو غيص اولاق ءانملا رينب هباضخ ناك اذإف ءانملا نوديرب
 - نادوسالاو نبالاو ءاملا ناضيالاو نارفعزلاو ىهذلا نارمحالا لوالا بابلاب هيبش



 5 نب ديبع ا ىذا 1

 اليده قيرطلا ةعراش وعدب نزل م ةامرلا 0 دهادك : ِ 1

 لاقرك ذلام جلل. انما ليدلا نامتزب

 1 نم ريادلا ىث>و توص ةياكح وه امنا رح قاس ىكم فوته هلوت نا يسبضألا ذو 5
 ٠ : ف حامراملا لوف 01 بدهذور 1 وه رح 2 نا 327 مهضعلو تاحاو 1 هذه

 < - لاقف ماجلاب دامرل هيبتا
 ظ مالا قاس قاسلاتارمك «. .ةمولظمب راظأ فري 1
 : ل ثمن رخآ لاقل
 ا لالمش لجرو يلج دب عفر # لالسغالا مامج لثم نم هين 3

 * لاع نم يورو تح نم مظل *

 ٠ مامما نا ىنعملاو لاق رجشلا ىروظ نيب ىرجن يذلا ءالاوهو 7 مج لالغالا م
 ةفيفخ يأ لالش هلوقو ا عما وهف 7 ديرب ناك

 موس مبسم توم

 م6 باب نع

 2 او تينِهْل اعف نوكلو تاب كلاو حاضوالا هيرتعي سئج ضرالا ف شيل ٠ ظ
 | ايمن را لحال مانا ىف نوكي ام نيداشتلا نفانيضا الا رثك
 ضيا اذافرفلاو رضخلل ا ةتصم ابلكك لذ نمو رضو معم و١

 ىتلادالبلا يف ماحرالا هجض: ص اخرامقىبالقصلانإف ىبالقصلا ساناا نم هلثف مأ 1
 ظ نه هب لثمو جضنلا دحل ةزواعو قارت-إ كلذ اهاف ماما د 0 نإو ةئيعضابلا

 مر وعش سءشلا تادشكو قار+الا ىلا جاضنالا دح تزواج مهماحرأ ناذ لا رس :
 نا مو قرتحا هتدز ناف لملم هتدز ناف ةمجت راثأا نم هيدا اذإ روشلا)
 نود اهدوسو ماسلا ضب كلذك رسلا ومع نود مينارجو سانلا ناد و ل
 . دعن اولءح 3 ء لوا ناحرلا نول وه اما 0 لماف ةبادملاو ةفرعملا يف نر _

 هدو امش لاق ليالاو لكلا كلذب اومس ى> ءارضَح ءامسلاو رفخأ 5

 + نسون د



 ا

 ليك اثم ظاينأ ثوص هنأك ه هبماحلاحوت ايذو اوايقتساو

 يشعالا لاق اهشاشعاو امويب مضاوم عافترا يف اولاقو
 اصفاصفو 5 اعرزو المخ *»# هطا حبضأ ضرعلا )01 1

 اصهاوف هف قرولا ماحال 17 د هنود فرطلا رسل تافرش ىذو

 ط . دياولا نب وره لاقو

 0 ىلا روضقلاو +6 ئوك نك اسهننم تاذبتف

 3 ماما هارذ ىلع ىنغت ه ساو ىذالنشم رشف لك

 ظ ديب فو 207 الا كلذ نوكي الو اياكرا فارجأ نكس امر ًاضيأ مامعاو

 > سعاشلا لاق درو ١ يبل
 0000 اراطف هتكاسم قااماجس م تاطأ -ةءركم ريغاولدب

 1 اجلا اهنكس دق رثب هدهو ولدب قئاسإ و رثيلا هذه ند ةونلع ىقتسا لو

 . ئباض نب مهج لاقو دروت
 رجفلا يف حدصل ءاقرو ةفوطم #* ةفامح تنشغل نا قوش جاه دقو

 يرجن اهدخ ىلع هون ةعمد اه « ئرت ناو رح قاس كس فوته

 الا نتف ف فانصالا 3 وب * اهموصا تباحتساف لعل تشغل

 ٠ 00 بصال جيم *  اموج_ش نحاب ترك ترتفاذا

 رك ذلا ىلع ماهنسملا جيبي توصل. .ه' يحضلاو تايشنلا بارطم نهمعد
 00 اكو قف ىب 3 الو الع م ةءلابص ديزب دجو اذ رآ رف

 0 الا ةمحم نم انالس نرش. ٠ اننأك تح حوتلاب امس

 آر لع نيدتن تيم تاون ه٠ هناك نوصنلا ىف ان نواجت
 1 . ١ هزلاب متغأو ىهزلا هيبناج 1 #5 قيوم 'ةلام نمد داو قرن

 ظ ابدل ثتخاوفلاو ىزامقلا نم ىشخولا ماما يف لاقبو لاق ردهب ماما رده لاقبو

 . ديرغتلاو اديرفل درغل درع ليف بز اذإف هارد لدبم لده دف كلذ هشأامو

 .نوكيالو ردي لمجانا نولوةيفانباأ امأو ريطلا نم هلصأو ناسنالاو ماحال نوكب

 0000 9 ِ مك
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 ضن اذا كاذ ىلع ردع ناكافق وخلا ناك نانهيتملا شلشم كر ل نأ لع
 رونسلا هجولا اذه ىف هبشآ دق وبف ةملظلا ىف ركب ناك ناو بي ىدنع وبف هينيع '

 اهفا رعتب هاك ناك نملك دنع ةريثك اسدلا تانجو رخا 1 نمي يدنع اذه ناف رأفلاو .

 ىفاالا مدجت ال سانلا رثك أو بيصن نيييبتلا نيبو هنيب ناكو لصأ معلا ىف هل ناكو
 ىلا عرستو راكناو بيذكت ةلاح ىف اماو سفنلا لاههإو نييبتاا نع ضاسعا نيتلاح

 يبيدكتلا كلذ هل نا مهضءب ىرب مث دئاوفلا يف ةبغرلاو بئارغلا عيتتو رايتعالا باعصا

 الا كلذك نكي م هناو بذكلا ماظعتسا نءسنجو ىتوتلا نم باب كلذ ناو دئاوأ 0

 هللا سعى ءذلاو قحلاب اربقو 0 ةدياعم "يغلا نيدن واقدصلا قة زاح ن

 حلا نوكي ناو تثتلا كلذ يف بيترتلاو زا ركل هيلع ث>و هيف بغرو هن ىلاع ١

 كنم عقو م | هقفاوملاب كلنم 5ؤ:: ناك ام انثاك كتءذل وه قدصلاو كتلاَض وه كلذ يف

 مل ةقفاوملا كالت نم كياع ئدخا.قدلنملا ةزرعو ىأأ تلاع دلا مت ل مو هو ٍ

 ةمايلااب يفاثالا نيب يذلا دامرلا نوصي مو لاق هق> تيئتلا يعل نا ع ة

 تافاطمم تناك اهنالو راجحالا كانت ىلاعأ يف يذلا ءانحنالل امل اراثظأ ىفاثالانولعجتو

 ةءرلا وذ لاق اهدالوأ ىلع تايناحو اهيلع

 هل زاوج ىنانالا نيب قرخ ىلغ *« مج ارادلا ىف قرولا ماهلا نأك 0

 خامشلالاقو مغلا ىف ضوبرلا لثم ريطلا ىف موثملاو ضبا نأ لبق خارفلاب دامرلا هبم

 اهادكنيتمولطن يف نيم لو 2« قام ةمايلساك كابواشلراو

 هيح وب وبا لق

 مالا عمزرطن ملو ناثم « اثالث تاما اهب ناك ل ظ
 ىجرعلا لا

 دمأه ةماىملا ناين نأ أهو #3 2 .خو سا رفا [طسرضإلا 0

 مث 1 1
 سيح“ 0

 بصعلا نم فيصنلاك دامر قحس و #* هلبق 1 و ل ا 0 “

 ع 82 .
1 1 
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 ماطختالا عيرس ريا ريصقدلا الا وعلا هأيش 0 ءاوملا قاوم دمالا قزر هل ا

 كوك نأ ًاضئأ زو دقو لوالا هنت ريغ ندميو رئاطلا حر 1 ةابلو

 لك نوكتو لوالل ىناثلاك ىناثال ثلاثلا نوكيف نيحانإلا نيب .ثلاثلا حانمل أ عضو

 " صصخلا ىفو ىوقلا ىف يوتدنف مسا كلذ نع اهمات ىتلا يف ةلماع ةشارنم ةدحاو

 | قاع يف همداوق ركره نوكي 0 نطعلا قيذإ دحاملا هركنأ يذلا حانإلا لعاو

 ' ةنيعم ةيلاثلاو نعالا حانجال ةنيمم هنمىل والا ةشبالا نوكن نأ حانملا كلذ لملو لصلا

 انكم كلذ ناك اذاف تاوألا هنع زد. الو مهولا هلع ىاضنال امادنهو رمد لا حانجال

 . نم رثك 0 ا 1 لن نعد ل قا هراعأ اب ديلا ةفرع» ىف

 30 هندي ىدحإ مدق ة ئش.ءاذإ هناف ملأ 1 5 5 اوماد دقو هءلع ةلدل"هردص قيضل

 كا ةفاخل لخرلا لمعتس :ىت> ىلوآلا دن اهمدهيو ئرخالإ ديلا لمعتسل ن ذأ ز وي

 ) اء لجلا كرح اذاو ىرسسلا لجرلا كر ىنعلا ةمدقتملا ديلا تناكناديلا

 "اطير ك اذهو ىر و ديلا كرحب ىتح اهب هبشاوديلا برأ ىهو ينملا لجرلا

 ا عنرالا تاوذ مي هيك يف هتكر امناف ناسنا لك نإ لاقي دقف ا

 ىف هنكف بدلو بذلاو دسالاو ةرآلاو نافذ الك نانبو فك ىذ ءيث لكو اهدي

 | كاب هير لمعي وهو الا دب هل سل 1 امو هلجر ىف فك وأ راطلاو هدب

 .مالجرأ ا” و تراس أر افا ورال لعن . ىف لعاسا انوددب

 تايلطر ىناتق ىف ديدن ةيديت -د يفام هياجرب غرش نآىلع نهار 55 :مادحو ت ااردتلو

 اهنا اومتز زف مخ يف كاد 1 آلا تاق دنع ةعكزتف نأ مع | ذل هوتهارف تانعاّمفو

 "نه بصوا هنا وه اولاق داز كلا ينماف ىفو ؟-اوق تفرع دق د تلف ارو

 :راؤوإلا فيلا كللا ب بامحأعيج ذل اع قلم لانملا كارما ىلا وخ ةس بدلا يار

 0 مما: زاغاىنربخو ةدحاو ةيقوأ مهب !4 قاتلا عنج يف اهئان 0 كال

 ا نانو عرفو حابصم الب اليل تيب ىف لخدد ن ذأ ءا قف ها ما ل

 مي وأ ىحنأ داو لجر نع مدعم 8 ينازأخا ىل ىك>و هلعف ادحاو رات مأ بصب
 ا

 دشأاف رصب وشو كلذ لد“ ىلعشني نأ دوم ن ٠.م اماف لقأ هنم أ قيحعلا 00 ص ىف
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 نكي مذا ههجول طقس ًاطخلا *قاو تين ةبزضلا'باصأ ناف هيدل 35 لاعتتلا .

 هل 1 دقو كئالملا دا ىف موق ن ءط دقو هندي ناتج 23 هلدشبو كس هحانج ٠

 ثالبثو ىعم ةحتجا ىلوا المر ةككاللا لعاج ضر الاوت اومسلا رطاف لل دمملا رىلات

 ةميرأ وأ نينا حانملا ناك اذاو نيديلاكنيحانملا نا (ءاشي ام قاملا يف ديزي عابرو
 دحأ ىذلا ريطلا نم قذاملاك ةثالثلا يءاص ناكةثالث تناكاذاو ةلدتم» تناك '
 ل وأذا وهيحاتجدحاناك اذإو لب .دمتلامدعا نا ريطلا مط عيطت طتسإالاف ص وصقمهيحانج ٠

 ا 1 ول و لا ان هذ. هض. راصو هتلذ فاتخا 8 ودصقم

 ولف اخاوزا الا نوكناال ناودملا مج عج 4 ادور ديلا لث « حانجلا

 رثك أ وأ دحاو صقتا اهومتاج ناو كلذ كنت مح انج ةنام مم دحاو لكل متلعج

 نائرق هلام 8: رو رق هل سنا ام منالا تاوذ نم ان ردق مهل ليق هز وم دحاوب

 امتاوخالو انج اهضس اننأرو نورقلا ريداتم ىف عش ايل نانرت هلام انأرو نإ .مأ

 ضمل انو نورتلا تاوذ لكش | هل تسيل اهمال جاهل لاق الام اهنم انأرو ندرك

 7 ذورق اهفافو> انورق اننأرو 07 مو ًا-اوزأ ىأرا ظع ىف ةنبأن ن لورتَة ادع : 1!

 خاس 0 ا رق لص امضعلا انأرو ةئدصم اهانبأرو أهف نو او

 ىدنملا راه نانو دقو ليابالا نؤرق ىهو امقرو راجشأألا ضفنتو اهدإج ة .:

 وهوريطيال ارئاط انيأرو شاةهلاكشير الب ناريطلا ديدش ارئاطانبأر دقو ادحأو 7

 ىبأ نبا رايالا رفمج ناب نءؤأ نحو روزرزلا وهو ينعي ال ًرئاط انيأرو حانطا او ظ
 ءاول ىلع اتماق نيالا هيد. نم ًاضوع هل المج نانإآ ىف أههم رياك ناحان> هل ب ع

 لبس وهو مه سل كيف 0 ا 0 نم كالذ ريغو هيؤ» مو يف نيم 7

 5 06 اطلا عابط م نوكي نأ ديعل ريغ بيرق لوةعمو 0

 اذه ريغ كرو مضولا اذه ريغىلع عضو اذاف جاوزالاب الا ري يدلل هج

 هطالخا ىف عضو طاوطولا ناك ولو ةعيبطلا كلت قوفو ةحتحا هال تراص قب "7 0

 م ارئاط نا نوريدبلا مز دقؤ شر الب ناك امل ريطلا رْئا كبارا اع

 ريطل 3 هشلر بصق مت نآه ضب نم هجورخ ندل نم هطوقس نوكي اعإو طق

/ 

/ 



 7 سيل ريبزلا نا لاق ناطوالا ب نادإباا هللا ر<ع اولاق دقو 1

 . ناطوالا بح يف سانلا عئابط نع لجو زع هلا ربخأو مهناطواب 3 منقأ مهماستف موماستف

 'ولو)ل !اقو( انئانأو | راد نم اقر 01 هلأ لبد »يف ل 0 : ال نأ انا امو اولاق) لامف

 ىعاشلا لق و( مممليلق الا هولءفام 5 رايد نءاوج رخاو ا وأ عفن واتقان مهياع انيتك نأ

 02 ارطملاو ناطوالا معمج نا رم 3 هند[ 7 . رواد. مو 00

 . ماحز ىلاو عضوم قبضا ىلإ هناي نم جرخم م ىجيف موف ن نم لشرب هددتق

 3 1 ْوا ىىلا هّقرأا هي ١ رهغل 3 ةرارملا نوكد مت 4 "ىجبف كلذ نك“ دعنا 3 | ربو رافتو

 00 لارا ع ا قرتاسلو "يجحيف

 ال معذاو هل عفنأ ىناثلا عن ضوملا ناك ناو هنطو ىلا عزو هفلا ىلا ن . هحانج تيذ

 3 للغ قف ا ول ىلا ناشن الا هتكشو هتان ر ' عضومل ا ءممدب أم لصضف بوق

 ْ مت هنطو ىف هيف وهام شع يطعب نا ّس مجلا»ب وهو هباق ىف كلذ مش م فيرا

 0 راط امروازأ م كلذ أءؤ اعر يح ل م اصاخم دحو أذا هيحاص هعاب

 ' صقيق كاسل ١ 5 اسدلا ناار ا لاو ءاوملا ّق باقتتلاو .ناريطلا تم] 1 داليلا ىف

06 
 ع عر ىتح مثل هل ريعش 2 4ع تهذد اللؤ هحانح تسبق ساعد ف هلو هحانح

 00 0 ميعادنج لَا صق قىمو ارذع غلب اماو هيلا راص أماق صوصقم وهو

 .ٍه وصمم ناك اذا هبال دعسال هنكلو ةءاع هل ىوقا 1 م أمهصق ىمو نأ ءطلا نع

 0 0 نح لاو أما وفه امهدحأ راصو هنزو لدتا مو هماخ فاتخا دحا و قش نم

 رك أ هحانج نه ليدعتلاكلذب غلب دفق ًاصوصقمناك ناوراط م ًاميج ناحانملا صق اذاف
 3 الا هل نوعدت ىذلا بالكل انايف .ذآو رخ آلا كلرتو اهد_ 5 صفق اذا غاب ل ناك ام

 - ظافملاو ءافولا نم ءىشن كيدلل زخفيال يذلا كيدلا بح اصو اذه غاب نيبلا تاو

 ىفحلا ديدش ناسنالا 7-01 بابلا اذه يفضردإ الأ قحا كلآلاو
 8 و دصقلا كلذ نع ناكو ردقا هوطخ ناكو دعلا دار َ هن دب ديا ترءطق اذاف

 ”اةّطقالا ةنابن نا نايتفلا ءادشا نم تكد نم ىنربخو برقأ هدوهةباغتناكو بهذا
 ل راص اذآ 3 8 هس ْق كلذ ناكو ركنا نود نم يطل مدي تناكو



0000 

 ةوقلاذ- + ٠غ نأ لبق نه وألا ليو ةدطلا الو نشا عم برردتلا نكلو

 هن اوءدّاف ةءانللا دك نء هجورخل فرعبو هنادملا عم هنو نقلي ورف ناصقتلا قف

 اقوا خاردلا اونرع نأ اودارأ اذا مثو ىلعسولا ةلزناا هذه يف راو ميلعتلا

 جرختف فصاع رلاو جرم الو لوزنلا تقرا كانا اودلا اذا ىتح ةعئاج يهو

 ةروك ذلا ناف املا ةروك ذ عم اهنوجرخ ال مهفاذحو رام . فاصتلاو برغل لبق

 ىلع تطقس اهعم خارفلا تراط ناف ةليبقلا ةز 0 و دعابتااو ناربطلاو طاشنلا اهرتعي

 ىذلا نأل ةلواطمو نب ىلاو ةنانعو ةفردم ىلآساتحمو ةديدشاهتضارإ ل ا
 ضد ىتثدحو برجعلا بجعلا نءاضي ناك تامدقملاهذه دعب هيلاجيت>إ اذا اهنم دأرب
 هيسإ ىنع بهذ دقو هلع لخد ند ضعبل لاق دواد ن بوقةعل نا هب ل نم

 مو كلذ منى انمأو ًاطخأو اننظ فاخا 00 امأ هتفرع تنك نا 0 هتيسلو
 جس , 422 5 1 5 .٠

 3 او هب اندراو نيل هفأ 0 رشو هانرتخاو ها ن .ج ىف ناكاما صل

 0 ءاشخاب ديلا ”ن دادأ الو م الإ عزفأ هل اعل ٍٍِص حش 4ع اجتحالاو هتفرعم انيفكنا ظ

 هل ىدرب هل 1 ل 4 مخ نمو تدنلا ههد و م رات ماها نأ لحو هل لام لاق.

 000 رتلا كلذ دعا هع٠ عاجلا لمحت متهجردنو هلزنتو هارت ىتح كلذ هنايوأا

 50000 ”انرق وأ كلذ اهمهش وأ رطشلا عجريو رطشلا بهذيف ةياغلا ىلا

 ضر 4 2 مهلخ ىف ريما عضوم ةليخم ل٠ ان لو اهباستا يف راثنت ل ارح يلا 00

 مجرب ال نا ر كنع الو بيحعل كلذ سيلف ةناغلا ىلا ةد ءاوةزضإلا لاا ب

 الو بحمل كلذ سياف لالضلا يف اماذ عوجرلا ىف بجعلا ناك امتاو امم دحاو كيلا
 كيلع ارفوم كأطخ ناكل دحاولا ن“ رثك أوأ دحاو ع عجر ول هنأ ىلعو كب

 بردت ريغ ىلع ةنأ نم ىجن نا باوصلا نو نيب هلال ال اخ هصقتل و

 جي م ا ,

 م6 ماما مرك نءو باب. اج 000 1
 نوصو ظذحينا يخي شام ظفحودرعلات امن ىلع لد كلذو قوشلاو عازنلاو سنالاو فاالا

1 6" 
 ا الخل

 ضعل يف قلما كلذ ناكاذا فيكف مدا ينب ىف قدص قلم هناو ناصي نا



١ 2 
 ةدئلآكلذ ف ةيخ تعرساو « اهمامح اهذ ةثام تانكذ

 ال هلع قيصر ألا ةدش هلاضإ ةعرسو ساملا ندم دارأ امل ىم.صالا لاق
 عرس أ ماهللاوامامح هلعج مث هريغ نم فخأ ريطلاو اريط رزح هلم باصأ اذا هل دمحأ

 دنع ةناريط دتشي هنا كلذو نهددع رثك اذا ةعرسلا يف اداهتجإ اهرثك أو ريظلا

 ا قيدصم ق ناك اذا مالا نا داراف همّشبو قدامئاج هم لاقو ةسفانملاو ةقاسملا

 نرعو برد ناك دق ماملا بحاصو ءاضملا هيلع عسذإ اذا هنم عرسأ ناك ءاوملا

 . هفرعتو قيرطلا هغبر عتب. مويلا 0 فيكف رصفا د_ئموب ةباثلاو لاجزلا ىف لزميو

 2 ثانرالا ةناغلا ْن م لاجزلل نورا ع نودادغبلاو ةناغلا دول عم بمختلاو دورولا

 : ظمش هدبع دعلو رفاس اذا ر ؟ نلا: نأ. «بدادغيلا ةحو روك ذلا نورات نودرصبلاو
2 

 ايد ءا ناكنا باطلا كرت هقرط ىف هاثنأ يارو دافسلا ىلا هسفن تفاتو ثانإالا

 هلك دانلا كلذ يفو ىثنالا ىلا لامو دصَلا ىلع عقو ناك ناريسلا كرت م فلولا

 10 ىوقاو انتم دشأ وهو هاثنأ ناكل هت 0 لا رككدلا ىلا لاقو

 اال ضرعل ال دقو ضرعل دق ىنعم ىلا ماقتل ءوهلا 3 0 ضيف ءادتهأ

 لمجا نامعلا ىبأ نب مالسلا دبعا 0 وو ها ل رق م البل ةحوفإرب

 5 لصي ل ةالع 1 ىلا هد نم 0 ىتم ناكاذا م اىلا ناف كراد 500 1

 يوقو 1 سرا ملل دوءصلا ةدداكمو ضويلابو نيحانملاو نم 7 الإ هن الأعم ىلا

 لع ىوقأ ناك اند ع ياا نأ ىلا جاتعاف هتيب دار 1 ىتمو هءو هحانج

 و نبنتىهاظلا نم ذدزغنا نتطانلا نأ نوءاعل دقو يور نأ دعل ىوشهلا ىف عاشرالا

 . حوا سكلا وف وف ىلالعلا ىلا دعصي هناالا كلذ سياهلجر ىف نينطابلا بيضي ال:سرقثلا

 ”ينبجعبالو بوصأ ناك بيترتلا اذه ماملا مّيرد ولف هلوزن كلذكو ةجرد دعب ةجرد

 قئاعلا ةاتفلااك قئاعلا ا ةسرلا نك امالا نم الا قتاعلا قوف امو ةييالا ترد

519 
 هب , 1 -

13 ْ : 

 ”نوطبلا علا نولعلا دلوو 0 نال ةل-ع ِق راص اذا تح مالا |

 .ال ةباغ يمقا هن متيمر مث نر ىلعو لحزلا ىلع هومتا* هءأيش هو نم كلذ دخاو



 80 29 ظ :

 مثو بر لاو رحغلا م خجلا قو ةريثكلا قوفو 0م ارويدو ابصو ابونجو ٠

 وبف هل نضل هيحاضصف قر رمغلا نوكي ناشر 6-30 رامعالاب نورطاخم ال

 وكن نا ناو طم ةيلسلو هل هذا مدل 3 ٍ ثلا دعل ةفاكب م 0 هنرعو هيردب ندير 1

5 

 ةلضخو ليهاجلا رامثالا نم ةءاد. ملا عقوتو هبسفل ىق ٍةشِلو قم ال وهف ًالومع ربغلا

 نكي مًاقاسو ا ةماغلا ىلا اهم هل. تافورءملا ىدحلا عم عجر اذا لووجلا نا قر

 ملجأ راتطإل روك ىف ادب نابع نول كسلا نال لولا لا ا ا

 دورولاب هوفرع دق يذلا وبف رمغلا ريغ برم لا 0 هنن يف كلذ دازو هيلا عجرب

 اناكبأرا تنوط نةبءاملا تريشل ى> ضن نأ ىلع ردقب مل ىتم هنال بصختلاو

 عاجو ىراربلا روزب باطل تما : مو هانأل عفاومو ناو لاو رامالاو ةيدوألا

 0 البذخ طقس اداوم نآزمفلاو » ىرقلاب صصاذاو سانلا مدا وم سما شعل

 قنص نايا نم كلذ ريغنو قءالملاب اضاأ يرو خفاابو ندنملابو تيل ةءاقفلابو

 مفرتي دقو تاطاا دش |ةيلطت ريطلا عامسو ريثك هؤادعأو يقوم ربغ ىف 6 0

 ه:كلو ريطلا 0 عدمج نمو هلم ريطأ م الاف ف ا نيهاشال وهو نيهاشلا عم ف

 تاراذا ةاشلإو مار اها تسلا دع راجلا تدان أَ لوف يعذب

 0 عابس نم :.: انأؤاط انا ماملاو 5 ونسلا تأرا اذا ةرافلاو بئذلا

 ا ريطلا عابس نم 0 ترقلا ىم روخصلا طاطا 158 كلت ناف رادخناو ش

 دنع ريصقتلا كلذ دنع امرتعي ابلكف دودمم طرخو ةفرغ ىلع فرط و 0 مئاهع نا

 قريِك أذ[ انا ريط يك 1 يلط ةضال ناو ةعاج ريغ ىف تراط اذا هياع تناكأ 1

 ةغانلا كلذ 1 دقو نهما ريال د ناك قاضو نففتلا الك نهناف م املا نب

 هلوة يف قاب
 دعا دراو عارش مامح ىلا * ترظنذاي !ةأ 00 4 1

 دمرلا نم لحك.ةجاجزلالثم « هعّشو قب اباج هفحن

 د6 ةئرمتو امنيا لل + ١0 ماما يما تلاقأ١



 ١ ل سس اا
 1 ل 0 ثيكو نهسلا نوط قكلَذ لبقو

 : الع فان فيك واه ريغ ىلا امبروكذ نه ثانالا لفغت فيك و لثم أ ةقرفتلا تناك اذإ

 "ايف تايجراملا لوخد نم ابقارعا ىلع فان فيكو | اهنامذأ تب راقت اذا ىؤوذلا

 ماهللا ضرمع نفركذ ىثنالا طي نا نمايإإل هنال هلو اهةراط ةحص ىف لاتحفيكو

 ال مو ابقرط ىلا بسنت كلذ دنع ةطيبلاو ةنجملا هءرتعتف بيصنب لجنلا ف برضيف

 000 | لمايلجز دنع م املا ثانإ ع نمتابجنملاماحرأ نوط وحب ع مئاسن ماحرأ نوط و

 07 صلا مضوم يف ةقثلا و ريذت فيكو تامالعلا ب>اصانو ا 1 ولمعل نيذلاو

 0 ف ةفرعأاو ةنرجتلا اذ نو>وت, فيكو ةوشرلاو بذكلا ن« دعبلاو ةنامالاو

 ظ جاو ةنام الا 0 نم ال نورات دل ف ةلامهلاب مهسألا اوخدنذ فيك و

 3 اع لع لاو كبربلا بحاص دنعكلذ لعل هفرهملا نحو رصيلاو ةمفشلاو

 1 و ءادتهالا ندح بح مايحللو لاق هناا ذم نايطاعتي الوهبللا هذلهىف

 اعاد ءادتهأ كاففكو هنطوا فاالاو هنابرأ ىلا عازتلا ةوقو رك ذلاو ظفملاتايئو

 00و نم قيلعلا نم ىلب ال ةكر ن.ه "يبجي رياطلا متاهب نه راط توكي نأ
 2 لكعلاب لدتسم هنا ىلع ليلدلا مث مث ةؤلْوا نمو سارقنلا ن“ لب ال فاصفصلا

 ء ىلع ليلدلاو لب زتتلاو بردتلاو حردتلا نم ةفانلا نم ءيجب هنا ةنانملاو ةركملاو

 آت ورم ةقرلا غلب اذا ا محم ذق تامدتملا كلت ناب

 و ءدقلا ناكل ازيمثت كلذ نواعم ال لب مورلا دالب نم سودا قوف امو بردلا

 ل ليالابهل سرب امم مادحلا ناك واو هتنلرصو هتقذحو هيف تلم دق نا تابيترثلاو

 5 امال ا راع وأ تارفلا نطل مزاي ه أنار انال موجنلاب لدتسي ام

 5 الأ كمل ١ نالوا ل لوط دهب لمإو الل رادحا مهفيو رصببو ىرب وهو أبرم دق

 7 نأ ب ناو دحاودلل ةعرطو يل ل[ ةلطش نانا ةلاىلع فرشأ اذإ

 0 تأ رانا م دأرملا لدا ا

 ' ل

 0000 م : اذا هلك كلذ
00 



 (ةهو) ظ : 3 5

 ْن ىلغغ ءد 3 لب ىوحنلا ةدسع ينأو ناظملا ىفأ ناو ىاطفأا نس قرشلاو ياكل.

 ىلا 2 ىمخللا حاطتسلا ىبأ 8 2 00 1 1 .لا نا. ناو نا

38 

 0 38 ةنائيسل 9 4 1 0 00 ىلا مد نرش 0

 وهل للاو لاف ماا بانال هظفحو ريهز نب ىنثم ىنزالا ليذهلا فضوو ةفالع

 ركت 3و م ا وه لب سانال ةءاعد نب ةداتقو بيسملا نب ديعسس نم تلا

 محس ن نم تايحنملا تابماللاب ف عا لجر ىلع ت نسل قلل ىضر قيدصلا

 هشاامولاق تيبح نب سنون نم فارقالاو هنححلا نم الخد أع فرعأو صفح نإ

 اذا .كنا باقلالل لوبقلا ةعربدو عابطلا ةقرو لئامثلاو روصلا هي سانلا ماخلا هي هنا

 ىندم معخعلو ىرصب مهضعلو ىقوك مهضمل لاجر كب رث ةسارف بحاص 2

 هنأ مننلاو و دودقلاو لئامثلاو روصلايف مروم|كيلع 0 ىناع مهضعتو ىاش موضعل ,

 ما بحاص ير ” الأ ماما ك كلدكت ندي داو ىناع هنأو ياش هناويفوك 3 يرد 1

 ماها نارخفلاو ما نم مامحللو |هاو اذا اهدالبو امسندو هتعاج بسن هيلع قي

 الو باّمع الو رةص الو نيهاش الو زاب كلذ م غاب الو راند ناهس عاب : ل ولا

 نأب ريذلا فا اندرأ واو لغب الو رامح الو ريع الو كءدالو جرد الو نموا

 تدرأ اذإ 1 رممدلا كتبد> ىف الا هيلع انردق ال راند كلا 52 ا ان. ذرب

 الذ تدحو ةرصيلاو دادغل تاخد مت هباغلا ؛.م ءاح يذل ماخلا نع 8 فرعتت ن
 - َن

 1 اند نبرشعل هخارف نم 0 !ِ راع ةباغاأ ع نم ءاج اذا ماحلا نأهيفو ةاناعم الب

 موعيف ريناد هم سودا ةضيلا تعدو م 1 ريناد 5 رسنعلا ْى هن الا ثكثعسو 6 و

0 : 1 
 هءأقر ناع اوهءالغ نم 0 و نيدلا يضتبو لاَنع ١ ةباؤع ضر ٠ ىتح ةءيض ماقم امهنم جا ع

 1 رظنمو سرع هلم تقولا كلذ ىف يهو اذهةلغملا تيناوألا عاتب ”وناتلاور رود

 ناماسلاب 14 ةينبملا اهروصق ىنارف رخملا لد نمو رظن نأ لءلدو ركف نإ

 بامأو م ىلا بأيز ١ د 0 نمو تانوْؤملا كال' ظفحو تاللغلا كالت نارتفا. ل 0

 اقاعرلا 0100 :المح ىف لجزلا م يأ ظالتلا سلكشلا ند يف نوامتحم امو 1

 46 0 ب ناوح ه) :



 يب ليو
 5 هنايص تع اهاكبم لبق واو

 « كيلا يل جيبف ىلبق تكب نكلو

 , . ىبارتعإ لاقو
 ٠ ىوتنا ةمطاق هلا مالس كطيلع
 « تكبب اذا مالا ديرغتب حنرأ

 هريغ وأ نونجم
 «  يجاهل نوختارلا ىَجم ل واو

 * ى وعاذ ناكن «نيكبتسافن واح

 « ىوللاب لياخالا تالاي-ايالا

 ل دم سملاب كيال عرلا ىرأ
 « الك قوشلا ىل بولت ينإو

 ٠ ديلواا نب ور لاقو

 5 انلا هه لحأ نا نود نم لاح

 * :يوق نكاسم نم تادبنف
 1 دسم رصف لك

 رخا لاقو

 ه٠ دجن نم تحه ى. دجئابص ايالأ
 «٠ يحضلا قنور ىف ءاقرو تغته نأا

 « نكن ملو ديلولا ىكب م تيكب
 « ىان اذا سل نا اومبز دقو

 + انام نعيد لف اتراك
1 3 

 1 ىذلو تابودنهو تا.>راخو تافورعمو ليهاجم م ا.حال ( مايحلا بحاص لاقو)
0 

 .نإ ىلا فاضل ىتلا بسنلا بك ماهل باعصأ نيواود هيلع لمتثب

 نكلانفأ 86 مر

 مدنتلا لبق سفنلا تيفش يذافشل

 ملك .قارفال يباق ٠نا أللع

 عوقو /رايدلا ىف قرو مام

 عومد نحل ىرحب ال منو

 مالاس لايسلا نيدب نم 4

 ماغب نكت انقأ ىل

 | بع 3 فردوى
 اع 2
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 3 0 1 14 مالا هارذ ص ينعش

 هيو طا 21 ىلجاه دف

 5 نم تابلا نش نمي 0

 ؛ىدنال تنك ىذلا تدب 00

 دجولاا نم ىشب ىأتلا ناو لع

 0 نك رن وز يو ذا ل
 كامل

 ا َِ 1#
 ا ا 7
 1 1 نشك

 #1 فانا اهي“
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 ثادحالاو سانلا نمنرذتتيالنمو سانلا ءارغسديت دق انال نيتلصملا عجم 1 دج
 ناف ءاعرلا ند بزعااك ةنباع لواقلاو ةتفورا لقنو همالتحا دنع ةثماغ دتشنا نمو :

 ارم هلو كل ل الو ةقان اوعرب مل سانلا نه ةقبطلا هذ هَ

 هذه ىلا وعدي ٠١ مماوهثو سانلا سوف ىف نا الواو اهلع اودقو دقو الإ ةماك الو ١

 نمارتكا اتفلل مبتعجولو ةفصلا هذه اه لها امئاش لدعلا اذه تدجو امل ة ةروذاقلا

 قات هنأ لعو م هذه ن ًائيش مهنه دحاو حقلي مل مث ةرسبلاو دادغب لهأ |

 ضعبا ناك اكوام نا هربخ مهما 5 ن“ ىئاوخلا نم ىنربخ دقتلو ةطرفملا ةورشلاب كاذ .

 طظملتو قدوت تناكاماو ةلغب موكب كول.ملاكلذ ناكو عيبرلا ةعيطق ينعا ةميطقلا لهأ .

 كولمملا لز, ل 1 ةدايزلا يلطت اهنف بءعوم وهو ترخاب تاعقولا كلن نقبل يف اأن ا

 درب ىت> هتاف لباعصالا اباوز نم ةءواز ىلا هندنسا ىتح ةئبلا رخأشتو رخآا

 َق 2 3 مالغلا رخو ام حاصف لالا كلت لع هأرف لخد نم ضعء ل اخدفا

 نذاربلاو ريمملاو لاغ بال حاسإ ناك هنا ملكدتلا ناقزول نودزب نع ع ينغأب كا

 جول نمأو ترا اوف دق ا كلذ يف امون تلبفاف لاق هموكت ىت

 نيامالو كوكحم ريغ ظيلغ نشأ هءاو فصنو عارذ ن 0 وهوا لعافرلا

 رطان هازآم دنا: فلفت قرشا قدم لوخدلا نو تاو افرك ىدقأ غب تح 3

 ن«مايمللا هب فصوام ركذو و اننيب ام قرف اًذبف ( مالا بحاص لاق ) ىتننأ الو ]

 هىئاه نب نسملا لاق اجشلاو حونلاو بارطالاو ءانفلا نسح نءو راشالا |
 ترج هعدأ يف ام نايف +: لج  نوضحلا 5 اذإ 00 ٠

 بزاطلا اضل 05 قو 00
 بالا دقاوفلا نرت م « هانم متأم يف تيا

 مانل ىناو يش ناف لعب« داى عنج ىف تنتهدتلا 00 ٠

 مالا تعوم كب فقامت يمفنل #2 ينإو اع اذ اراذتعا تاعف 0 ٠

 مالا ءاكلاب ينةعبس- 1 اتشاعتنك لانا تييو تبذك 1
1 



 و ا ا
 ْ 55 ارا كمحاوا قاوط الا رخل جزادتلاو مامملا ريغ قاوطالاب صصخم ل فيك
 ١ نال كيرلا ام مترخاف ينلا ةماجلا قوطلاب فضن ل هنا ىلعو منأامروكذ ىف ىو
 8 . اهفتاوهو ريطلا حئاون مل نيشارولا ةروكذال قاوطالا امنإو ةقوطمت تسيل ةماخلا

 ” ا عاملا تبمام كانأ ال كتاعأ « لومي ثيح ؟ىعاش لاق كلذلو !منانخمو

 ظ رخ "هلا لاقو

 0 ايا رم سلا را 5 ةيرق حو نق قو

 0 لاقف ابفصوو

 اعدذإ امل حون ةوعدب' * ةئز تيك ةقوطم

 هلكم اج نيشارولاو نيناةثلاو ىسدلاو تخاوذلاو ماعلاو يرمقلاو ما اانا ميز ناف

 0 كوبد لجحلا ةروكذو جبل ةركذو جادت روك نأ انإ انلق

 :+الاوذه يمت برعلا ( ماا ب بحاص لاق ) هب ىلوأ نحن قوطلاب رخفلاف كلذك

 ناو ! ايادشمام روص انيأرو صاخلا مسسالاب اهوقرفو ماعلا 0 قع ا
 5 ؟دنا العسم ريقانملاكلدكو كالذك ثثملا يفو فالتخالا ضء!ماسجالا يف ناك

 : روسو دودقتا يف يه كلذكو حونلاو ءانغلاو ءاعدلا قيرط نمو جاوزلا قيرط نم

 يا ىلجالا نئاربلاو قوسلاو لجرالاو سوؤرلا ةفاضو شلرلا بصقو قانعالا

 الت نيبو ةكيدلا نيب سيلو جاوز الو ةروص الو ةدلب الو مسإ اممجي سيل متددع

 .اهحيرارفو اهخارف ناو دافسلا ةرثكب ةفوصوألا ريطلا نم انما الا لسا ةروكاللا

 ىثنالاواجوقفةطبلا خر ةاولممت نا ينبني دقو لّثم رئاط طبلاو ةيساك اهضين نمجرخ

 0 اكان ع مالمو سات كارول فحبو مانا دمع لغو اكيد رك دلا و ةخاسمد

 1 يا رملأو ةجلاك ضعا نيف فما نا ىلع لد. هاك ادهو هوخولا كلت ف هءاشتلا

 ”خرادتلا نيب: سيلو لإ ابلك كنتو ليخابلكو قاتملاو نيذاربلاكو اهنيب ام لانو

 ' و ةماع قاولمالا 6 دقالا 8 انركذ ىتلا رومالا هذه ججاجسدلاو لجحلاو 0

 2 شررللانا ولا لئفأوت نم اهلوناولالا نم اهف نال ماما نم حاضوالا ت

 : ان لا 0 ا اندحتحا ِ ريطلا نم اهيل سل ام

 0 سس 7

 دفع فاعلا

 5 قلوب
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 امترتو ةحرت رح قاس تعد م* ةمامحالا قوشلا اذه جاهامو 95

 اىصاف عيبر لا تاجا وتيصلاابد *«. الك حدصل ءايطخ ةق ةواعم. 35

 ( قوطلا رك ذأ 5 لاق م

 الملم وأ ثيلثت نم لخنلا وأ « . ةشدب عازجاب يتنغ تش اذا
 اف اهقطنع رففت لو احيصف. ٠  .اهؤانغ نوكي ىلا 90

 0 هنأ ا ام الو د امو لش اوزعدأإلو

 فلعلا ع ميسم وهو ركب ىنأ نب هللا كل..ع ةحاوب ة 4ه اجلا 3 قولا ك5 ىف قو

 بحاص نب 6 وهو

 قولا م 1 عار 5 مو ف 5 ا

 هلوق وهو حو ةوع 2و قوطلاو ءائغلاو عر :أي ع ا نب مهج ل لاقو

 يحضلا ف وده ى *ءلابو رط ني 03 ٍِش و يفاش يل 31

 اضل 1 ءاشإ بمادسع #0 3 ةحاون قرولا نم

 ىغم دق ام بصلل جيب * املا ندلب هيلع تنثلا

 اعد دا ل و ةوعدب # هنز تادح ةقوطم : 0

 5 تبسدرلا لابج هتملع دقو *« هلا تقاطف اخيرنا كلا 03
 1 عسر ال [لمدو 4 8. ايظع كلل ظل

 ْ ْ اميل در اذ امو هءاع د 0 4م 0 ادب الف 2

 1 أحنلا ثيم حانملا قودخ د منام م 7 هدا ل4 فو 5

 1 ١ انق هيف قرولا نم راد ىراع كالا دب دح 0
 1 ىدتغا ]م اذآ:هنم 'ناوقي . 4: هقوخ نم شحولاوريطلا ل 0

 1 او ( كيرف بلا

“00 
 ل



 + را يصب ماي يل اور ضر رمل
 : 0 21 0 ١

 ١ ل ا اب

62060 0 
 1 7 رح 2

 ماعإو هفوس ن "م اندس>و ٠ ايلع بيسإ ن< هللأ نمل

 ا د_>ح نوييطملا للا '

 نإ 1 0 ماسخلاو ريطلا 0

 ماسالا مئاق ماق اك تا : :

 لاف ةيفملا نإ ناش وريبزلا نإ ناش 53

 مولع مال_لاو هللا ةحر

 ين« نمفيخلابيشلاا د هرب نمو

 ةلالضل ىئده ركل هقول

 0 ريغ هلأ لمي سانلا نم 5

 0 مراغ عافنو لالغأ كاكتفو ه

 0 : مال ةتمولانا ةيح رت .الو

 هءأتك ا هللأ د. نحو ظ 3 1 مرا كغ ملا اذه الواح 0

 )0 لاما ىلولك ودلا قلتو .« - نك اون تانما ملل تحن

 1 1 ل نأ 50 دعو ءأ رءشلاو ف سعاالاو ها بداص لاقو )

 0 0 0 0 هنزلا كالت 9 محامو 3 ا ىلاعت هللا نابل 0 دنعو

 "اا .ةاملاو نيطلا ن 2 ماجر ىو اهعمانب مركلا نم هابعمو هيلا ثتعحر

 2 ةوط ىفو نما قوط ةءاطلاو ةلالدلا نح نمو نياجرلا باضخ نيطلا كلذ ْن

 تاعءدتسا

 1 0 مارس> وزب. ءاحملا ن نمأ دسقف 03 0

 5 ماجا ةاوطأ لثم ريالفا ٠ اوفاخو مبهيفس اورداق مث

 حاطنلا نب ركب كلذ ىف لاقو

 قواملا ماملا ينانغ تش نإو « ةئيق دادغسإل ينتنغ تش 7

 1 قام 78 أ دبدج 0 3 رغصعمم رازإ وأ م انيذلإ

 2 دون ندي لا كلكو با 4 ءأئ امو نوار
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 لاق هنا أو مالا هيلا او كش نامع نا ىح ىبأ نب ميهارباو ديز نب ةماس ا ىنادح

 يملا ناف ما جلا ةياكش ىلع مقو دف ناك ناو لالا نا أنملع دقو هل وبف ايد نينمدعلا

 لاق) هم م ىلازوغ دن ماما ق.نسل هل ماما باصأ ةباكش ىلغ وهاعإ

 نم هناف هلك أتال لاق ضانلا هداطصإ ىذلا املا نع نسملا لث-لاق ( نامثع انئدحو
 نسج ةعينف الام ناكام لكو هلهأ نذا ريش هلك أ نع هنو الم مشب نإ

 ىلع كلذ نوكي نأ الا ذي نرا هتفص هذ_ه ءىثل زوجي فيكف نسج هعاّشاو

 ههجملل

 نأ كيه نع ىرصضهزاا نع ءاوورو لاق لحال اجل هذا نأ رح حزااو باّتملا قا

 انلقام ىلع لدب اذبف قهالجلا ير ندعو مايللاب ب سعللا نع نامع ىمي لاق كيسا
 درب الةنساالا ميج ىلع عئاش اذهوةكم نالزغ نمو هكم مام نم نما ١ نولوش لنا

 ريب زلا نال ىدسالا ةبّمع لاق دهاوشلاو لاثمالا فرعل نم د كلذ

 ماخحو رباط ٠. نما .ثدح 6 د ادحام كم ججح ل ملم 9 م 1

 مالعالا مراخم ضرع ن0 ايلاف سيلا "نفر ف 00

 مالحالا ةفلظ لاجرال اي *« ”دليوخأللا لثم ة ريل وا

 مامللا يف ءارعشلا عينج 000 ,مماو نالزغلا ىف ةفئاثل ل

 دعسلاو ليغلا نيد ةكم نايكر # ايحسمت ريطلا كتادياملا' مول 1

 ىف نيماسملا اوبكر مث ماملا هه تيلباىذلا لثم اهذختب رع ثيلتبا ءابظلاا . /

 ءاملا يذ ىف مرتك نالزنلا مذيف اوراسل مامللا ىف هب و لع نالزذ

 تناك اذاف هل تضرعع ةلع ن ءالا ةيعكلا روظ' لع طقسا طق اماه ١ مهلا هر

 1 أ ِق سعاشلا 3 مهابال 6 مهلا سلف ماحلالا قرأ نك

 0 - اوذلا ىف 3 * يد نا لأم اعلا 0 1 7 0

 ما ءامملا 3 ف 0 يف ف هريغ وأ ريش ٠

 نع نودبشي ةكم لهأ نا مارهلا تيبلا ةءرال مالا ميظعت نم غليل هنإ اولا

 /ٍ اده نمل مدرأ ىذ لكور يطل م قوف مايلاف مايللا ن 3 ا [ ةفرملا هذ



 ا

 ١ الو /ةيرجت نع كلذ 21110 فرج تاكو اجا كن

 وذي الا هيلع كلذىف سالو و مظعأو عن :هأ هراظن

 لاو ىزابا ني ' تاّضف 6 ىزابلاو ىزايلا نيد ةءاىحا لصف نا ركن

 0 ةعأو لوطا مظفأو منشأ يركلار 95 بااخم ابرمقل 3 "تمر 1

 ةئامةنطفلاو ةكرملا نم مارحال نوكي فيكو ( كيدلا بحاص لاق ) همابيل رات
 | ا برلا لوت كيدلا بحاصلاقو( مايحلاك ءأب 2" ١ اونوك) ثردحلافف ءاح دقو

 1 صر,لا 3 كيبع وق كلذ ىلع لدب ايمو ة ةءام

 11 1 ةماهلا ع يسحب" ف 0[ 1

 < هد
 ةمام نه رد آو مش 6 * نم ندوع الات

 هك ادنف ل نورخف ه , مثاىذلا اذهومام ن م ةما<ىنع اتإديبع ناك ناف

 3 | نر اساور اهسادنم ا 0

-- 

 3 كب 11 7 ١ : ريق

 ك1 1 هشنج وينزل 5

 2 اب 0 باع م

 | نسح نم ماهل ضم متجرخأ دف ىربلاو يثحولا مالا س انا كلا 0000

 نأ ضدتمسسدلا (ديز نب ةماس أ ثدحو )و اج نود اها صخر

 5 مالا عذب نأ دارأ هنع يلاست هللا ىضر ناذنع نب نامء نا ثدي

 ْ « ةبغرا حتذت اغا امن ىلع نهوصق نكسلو ابكذب ترمال مالا ن ل

 37 ,ذلاو راهلاو ةنهارملا بامصأو راظشلاو ثادحالاو نايتفلا نم نهم بعلو

 الاب اب نوءربو سانلا دالوأ مالا خارفب 00 ناريسملاو سانلا مرح ىلع
 1 ساس ىرذدال 7 ذأ مث هو انيعاتف دق نم 51

 هع الب الولام مدلا كلذ دوديو ًارده هترانج تبهذ مث موتلا هب بكرا« رادقم

 ١ قا يشر رم دار نذ هيب لععوال و هع هحاض ناك ذا شرا الو ضاصقالو دوق

 نا ىلع ليلد ان رك ذاميةفاولاق بالكس لت م و هيلع هللا ىلص ىنلا ما ًاوذكيدلا عذب نأ
 الواو ماوبش يود ىف كال مهقالخأ الو مهنيد نم 7 مل بالكلا | مول

 ا ع ىل ادت هللا يمتد لامعو رثكو لتسلا ةيلغ ذا ىلسصص يبنلا نع رئالا ءاج ال

 'ز دع تالاحلا قارتفا ىلع لياد اهنيب 3-3 ” ىفو بالكلا لتقو ماهلاو ةكيدلا



 : ( ه0 :

 1 دقو تراط ابع_ضوه نم خا رفلا تٍرخ دقو اهفاخ دياصلا عا اذاف لاق

 ىتح امل تاوصأب امعد امرق تطقس اذاف اهعضو.م ىلا ه:٠ عوجرلا ىدتبم ال ثيد

 زممعل يقنالا نال رك ذلا نم اهضيدب رش ىهو ضيدت جيبقلا ثانإو لاق املا نءمتجم

 مدافسلا ىلع ةوقلاب فصوب 2 ذلا جبقلاو دافسلا باطيف ركذلا ةعاط نع 0
 امضي عضاوم باط نضحلاب هنع تاذش اذاف لاق رومصعلاو لجملاو كيدلا فصوب

 صعل ل اماه اذاو نفسا تفوب تي ىفاخم ىف 0 ىعالا 3 كالزإف هدسفب ىتح

 صرعل ادهو دفأس بااغااو دوف.سم 2 "8 بولملاف 2 جبقلا ةروكذ

 هياع متم ام ري اف بيغ كبد ةكرا نيب لخد اذاف جيرارد روكلو كبد

 ةرو َد اًماذ "تن أتَس "ذل هش 2 ضرع اغا سان>الا هذه ةروكذ دانسو 90 َق>

 2 ناكو 0 0 ٠ م علا ع 5 .اهروكذ ناف ماملاو رزانكلاو ريس

 5 ا
 , هدار 1 رخ ل موكلي انتا نان ناجم نا نه قبب حابص نب هنناو 18

 نا

 اده وو لد 0 رام لثم دئاسلا ٠ نم ديري هيومان ا نآس نمو هاك :

 ىلا لوقثلا انن عجر 9 ( 1 1 هنأ الا سائجالا نم ريثك يف ملاش بابل

 اانا معلا زيلا نا قاعنأا بحاص ميزه 0 دب ثان ريغ نم ماما ) رك

 اهنمو ريدطإ وهو الا مالا برذب الام اممو ةمئاج ةءاملاوب ةءاملا برضي امام

 ناصغالا ضعب ىف هدم نأالا هموثج لاحىف الو هناريط لاح ىف مايلا برضي آل
 ىننال مالا بجحاص نا 1 1 أه فص نانا ددعف راجشالاو راثنالا م

 ةفرءلو كلذ فلا خيفددض ع ىأ و وه ةازيلا يأ ءاوملا ىف يزابلا ىربام لوأفف 4

 نسلا نين لصف موب للا مالا نا كلذ لوأ 0 1 : كلذ ما

 فر مما نيعلا يف لوم ىو و غئابلا كلت 0 00 كلذ ل هر 1 ٍإ
 أها ضعاام لثم هدو ةئم اهارتعا بنذلا 5 نافرُغعلاو رببلا كاذكو نال )6

 ( حقا ب ناوح 4)

 .ىمح عض سمو نو وسم ٠



 تا 56- ٍ 2

 0 02 ظ 5 ه"١)

 اغار 00 يح اطرأ كنتم 00

 59 8 هدراو هلبش مااقعلا رس ا” ل 3 ءأط يعو ةفاكملا ناو لا

 بر :نضخ ورذ طسولا|ماف كلذ هاش ثاو زوالا لث“ ال ىلع راط لك كلذكو امو

 1 ققتسم ضيم 1 ىلبلاو قشداوب !اك تازلا 0 لثمو ةادملا لش موب

 : ة ناولالا دولا نابقعلا اماو اولاق خارف ةثالث نهم جرخو تاضيب ثالث تنضاب

 . ناريطلا لعابتوت دنءاهتشعأ نماهخارف درطت لاخلا فةعملا ريطلا عيجو نضخحو ىبرت
 لا زال اهناف فادنلا ادعام اهفردنال خاردلا درط]اهناف ربطلا نم فانصالا راس كالذكو

 نان. اأو كيا داهملاو ةماتلا ةازملاو نا.ةعلا ن 5 مو لاقو ةدفمفتم هلاحلو ةلباق اهدلول

 رخأت رسانجأ نفيا وبلد 1 ا نيهاوشلا اأو نا نابقع عاف رزااو و جامزلا لاو

 ها فام ت28 ود ىف 0 رح آل راع ع 0 عنب نانو شم

 بربس د ادب 5 ا نمزف ةيشبر قررا ورا شب

 0 را وم ناكامو لا نر ينك سوا أدب اقرو ىمتتكي رجش أد

 * الو ” رنا ةيلع لو ناريطلا دس ال هنأ لجأ نم شع ةيضيبل * يع سلف

 رف كلذكو جاجدلا 2 رفك جرخ جرادتلاو سواطلاخارذو جبقلاو جا ءاردلا لث 7

 ال امم اس ,« طقات ةيساك ضيبلا نم جرخت ابلك هذه نافىنيصلا طبلا
 ىف هتمداأو نيم ريف 1ص وخدم نيب ترم خا رف اهوةجبقلا شعنم دايصلا اد اذا

 م ةيادحلا نم أرعم سهل | خارفلاو اقع عضوم ل امبعو>رفف خارفلا رهف امينيف

 البس رئاط لك كلذكو ةبادد_هلاو ةلالدلا ةئيس ةجبقلا نا ىلعو ابمأ
0 

 0 و ام ام ةبارقل أهاربعا اعإ ادهو هرغصق سبدسكلا هل لجعحو ةوسكلاو

١ 0_2 5 

1 < 0 1 
1 2 36 7 



 (هذ) 1 3

 ليس يف: هناو خازف ضيبلا كلذ نع نوكييال نكلو كلذ نع ضيبت اهنإ لاق
 بابش ىف كلذو اهيلايلب مايأ ةثالث اهل تضم اذا خارفلا قاخ نيبئسيو لاق حيرلا ضي

 ةيحانلا نه ةرفصلا .دجوت تقولا كلذ ىفو رثك ١ ورهف اهنم ناسملا يفاامأو جادا
 ةضيبلا ضايب ىف نيباسن مف اهرقن ل وانوكي تيحذذحلا فرطاادنع ةضلا 00

 ةرغصلا يذتغيو ضايبلا نم قاخي امنإ خرفلاو كرو جلت ىهو مد نم ةطقن لثم

 جاجدلا نمو لاق ندسبلا رئاس نم ربك أ نوكي هدحو سأرلاو مايأ ةرششعل هقلخ مترو
 انياهحأ اق نم لدم كلذ 0 قي الا ضعل ىف نانر فص هل 25 ضير 1

 ةضد لكل ةضِي ةزشع ينامت ةجاجد ىغم ايف تضضاب دقو(قطنملا إرم لاق و

 ني ضيبلا الخ ام ناجورف ةحضب لك نم جرفن تنض>و تن من نأ

 00 لا نورتو: ناجو رق ةمدلا ل دقو .لمألا هب ادسان

 ا ا 1 ورا ديمارت نأ مايملا رد اذيام لأ امو مايل ك كلذك

 ع 0 تدذاَءرطالا ام اةتاضي ثالثتخاو 1 م اههاقعاو ةمايلا ترها عر

 اير نم ا رمال نكلو تا 1 اعد نيتضي ضيا /

2 

 1 ينفعل 5 1 ا اهنخر ةدخأ وكي .نرئدك اال /

 ةضاينلا تقال نيبو لا ند ا 2 ركذلا اهف طب

 لاعلا' نم امل ضرعي ئذلاو نامزلا 3 فال. تا ردق ىلع نرمثعلا ىلا 0 رش
 ربظيب لفرحالا ل اك أي امم ريطلاس أ ميججو خارفلاب رب ًاءاهلاو ضيبلاب ربأ ةماحلا
 باقملاو نين م 0 الخام ةدحاو ةرص نم رثك | خرشو ضي 4
 اللا نضح : ال ا ل مع ضمل لاف اوفاتخاو ناخرذ اهل جرخيف تاضيب ثالث رب

 الاتؤتسا ةدحاوبيمرت اهنكلو خارذأ ةنالث اه جرخيو نضح دق نورخخا لاقو نهتم
 6 ديصلا نع فءضلا نم اهسرتعن اعالا كلذ سيل نو رخل لاقي ةنالث ىلع 2

 ةيبرتلا ةئىدر قاملاةوسرئاط باَتملانورخآ لاقو فمّضلاو نهولا نم ءاسنلا ١
1 

 هرشلاو مهلا ةزيدش | كل نويرخبا لاعو يملا الا كلوا هل ا نامتسإإ !



 يجو عل نسل تاكل يل ف عادم للا ئزتمب

 ةلخنلا نا نوكشب مرأ لو انام كاذ نم يثتحتف نامزلا ضع ىف رك ذلا ةهج نم

 ,طببو لاق كلذب تكنو ىلا كاتب حئااتق هحير تحنو لاحفلا برب نوكتةمماملا

 وكيد باوجلا حتانتو م احرالا مست نأ الا ءاسنلا دالوأ كلذكو ارا راكبا

 ١ لا جرفت هتاصوحو هنيغ ةداج قزاا فا ارأ م" قر اذاخ الشم مالا ليده

 | لالا تازع نوفي همأنلا نم ٠ ركبلا داو امي نوتثب ال مو رهجأو ظلغأ

 5 ١ ا اسد قياضلن هذخأ الا ث نايطعال ءادتبالاو فاينشلا ةمييط نأ

 1 2 او ال11 يفو رك كلا ىلع مبفوخ ةدشاو ه اإ كلذ نأ نظأو ةيراجم ركس نأ

 3 قا و ورذ نيركب نإ ركبلا ناكناف هب اوءأشن ركب نب اركبلا ناكن اف رك ذلار كلل

 لا لظفحأ الو نبركب نبا اركبو قرزأ ناك ًاسيقناف سوسإلاو ريهز نب سبق لثم

 - 35 0 شفنت طق 0 ان[ اماو لاق هب مزجأ اظنح قسومفلا
3 

 0 | 1! ةادتعاو ةحانعسلا نم ه0 ل ذا والا انئأَو هحانمم برضو

 مان / ةزشع ىف هقاخ من. جاجدلا ضيبو لاق ءاوملا ىف ماما ىرتعي ام ٠ لنم حرلا

 4 هيلا سبح ان ةمامملاو كلذ نم لقأ ىفف مالا ضب اماو و

 ٠ أ اماو اهشما ضرع مأأل اما امل ضرعت روهأل تقؤلا دب ابفوج يف ش

 ع » قب مل دتشا اذا دعرلا ناف دعر توصل امإو ابءاجوأ ن. عجو ةلسعل انإو
 ا | ىلا ه-سفتب ىرالا ريدطي نك تإو امزف ادع الإ مقاو صر ألا يلع
 0 07 3 ةدبع نب ةيقاع

 ١ 20 بلتس مل هتكشا ٠ ضحا دف ءاهسلا ب ةسرعق وفاغر

 0 :رهريال اهتعاود -» ةباحس مهلع تباص مهنأك

 | واحلا نك كان جدب الو ناسنالاو مامحال الإ 2

 رعضلاو ربكلا دنع هب جبيمملا كلذ نوكيام جوحأ هنا نظلا رثك أ يف ناكو

 0 0 نم نوكب امنإ اهحاقلا ناو ريقانملب اهمياطت وه نابرغلا دفاست نأ ما ماوعلا

 ل يسمي لب نبأ تدفن ذا املا ثأنإو لاق اذه توفرعي ءايملار أو
-»- 2 
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 كاذا اير تام اريثك ضاب اذا ام جباجدلا نمو مويلا يف نيتىم ضيديام لزانملا ىف
 امأف هالعأو ناكم قئوأ يف اهتم ينبتو ةنسلا يف نيتيم ضيدت فاطخلاو لاق ضر ا

 مادخلاو ةنسلا ىف نيتيص نغبدت اماف ىربلا ماما و تالغرطالاو تخاوفلاو ماملا

 لاطامف امسالو بشعلا نيب ناضيس اهفجاردلاو جبقلا امأو تا ص رسشع ضيدب, لهالا
 نوكي لب فيطلتلاو ديدتلاد> نم ةضيبلا ججرخم مل ًاضيب ريطلا ضاي اذاو ىوتلاو ًاثيذ
 ىذلا وه ددحلا سا سارلا نأ ىلا عرسي نافلا ناكو مظعالا فااحلا جورخلاب ءدب يذلا

 رسال ثانالل ورذ فارطالا ددحم الم 0 ضيبلا نم نآكأمو الرأ جرف

 الو ةيساق ريغ رشقلا ةذيل اهجورخ دنع ةضيبلاو لاق روك ذال وف فارطالا ضيم
 ينمو فافلاو: رغبما بارتلاو منزلا نم كوتب ىذلا ضيعتلاو لق ذل ١ |١

 دولا سواطلاو ماد لاو جبقلاو جاجدلا نم حبرلا ضي نوكيو رخاألا ن :رم بيل

 ندنيل ًاالابص نوي ام رئاطلا ند ا حالص ضيبلا ىلع همودجو رئاطلا نضحو ل

 ببسلاك لذ نع رئاطلاكله امرو ز زوالاو را رذلاو خارفلا ع نضالا هالذك ون 0 : 1
 ا نم ًاطخ كلذو مدقتم دافس نم نوكت اسكا حيرلا ضب نا 7 أ

 حمرا ضع نإ قخ : الا هجولاو طق اكيدنءرب مْ حرارف نم ا كلذ ناف مه

 لاق لاق ضيبل قلخ ًاضنا يضع نادمن كيد ةحاجدلا دفس نأ الا طق و 7 هم “ا

 ةضربلا ةجاحدلا ىضحم كلذ ذلو ءاتشاا ىف هيأ او كن عر نوضحلا فيض

 نضح 00 .اوبلا ىف مغ ضرع اميرو لاق ةليل ةرشع مخ فيش

 كلذ ىف اف توملاو رثك أ فيصلا ىف هذاسفف لاح لك ىكعو ضييلا هس ثا

 بلطي ال مهلا نبا ناك الذلو بئانالا ف ضيبلا داسف نوكي امرثك أو 1 نا
 نآل 9 شيلا ميرا نب ىعسل مو طم ل جحسرلاو الا 0

 نوكي هنول ع نكلناكدافسب حرا ضب خرتفا امبرو اهفاوجأ ىف مرلا لبقت ريط ,رطلا 3

 ارك ذلا نم ناك ىذلا قولخملا قاخ ريغ اهبسنح ريغ ند رئاظ "يال دنس )َ

 ' ةةنوكيام هنق ءايشأ ةملرآن م قوكب نسيت ا 7

 يق ةئمو نامزلا ضعب فو نيتضأاحرأ ىل لصو اذا ميسنلا نم نوكيا 7
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 ”تيأرو ديهز نإ ىت *لاقو دلت مل أم اك حر ةكبش كلإذ نين د06 ايا هناا ناك

 ” عورته عم ذو كلن و 0 وهوه اتْضاب دقو نايشا هلآر كذ

 2 و تاضيب ثال؟ مالاحرتك آى ست ىنأ تياروةضس ضيم تأ تيازو كان

 0 او رت ركذ دنع كلذ لق تيتان دق امال رك ذلاب هنظي لوا اف كاذب مزج افإ أ

 ا اوت تدتغا ال ركذ امل شرعي هل ل لزملا ىف ةمام انأ تيأرو كلذك ضي

 مجوز ناكو ا“ براهملاك اهنعدصن ىتح هنم هتفدأص نبأ رف ىتح عرشو قزو

 3 ناكني يف ناكو تانب تانبو نيئب وو نود لزنملا يف اهل ناكو مار نيعلاىف المج

 ضم "دع دارا هتبار ام لق ىلا هبوظح نم ماب دقو هيا ميج نم 50

 ج مو تاذ انآ انيبف هريسغ نم نعنتع نك دقو هيلع تءنتماف ثانالا ماحلا كالت

 ىذلاام ىداخل تاقف اه ضعبل تفاز دق يف الا كلت تيأر ذا ع نهارأ ثيحن

 اف : رش اذهو بهذف لوطاقلا نم ءاهجوز كر نإ لاف ركلا ق جالا كلذ نع

 | ةنم لوعت مث مالا اد #ه جوارب ةما.حلا ثنو دقو ريهز نبا ىنثم لاق ردع اذه

 0 كارا ذلا ترو ألاف لفرط را تو

 ظ 4
 :سااج
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 . ملا واقو هلع هر مج عاشإ رمظأ اذا ناك ةاقلا نم 0

 2 شيف نمط اون د سدب ناكو ةناذلا نه ءىجلا ةءالع هيف

 : ءارع ىرجت 1ك لاَ ىدخ هل ناكو ةناغلا نم لجرلا دنع روش الذ هثثو هفصل

 نه ربشأ ةرشنع *ء ضي : مامحلاو لاق امه سارف فاح ري ماط نأش ىف ارظانث اذا اناكف

 ثا ل هل دبمت اونسحأو ةءافاكلا هل اوماقأو ةوظفحو هوناص اذاف ةئدبلا

 ضد , ةثملا 0 وحل جاجدلا نمو نيرهش الخ ةنسلا لك ىف ضبإت هعاعالاو او 1

 ملا جاجدلارثك أو هذ نيتس ضينام جاجدلا نمو نذحام لأ انو جك راق

 0 دي ةثملا



 2 20١0

 لاق تبرع ءلا نع الحر نإ ىعيصالا زل ةو حبلا ليمعاو ليخبلا ئح-سلاو لفاعلا

 اه اتوخإو اهماعأو اهلاوخأ ىلإ ل ءلا نم ةأسما تجوزت اذا:هل تحال

 دف اماع كح كلذ لعج ميكملاو ىدوملا اذه ناك ناو مهنم دحاوب هبشلا * صال

 نال هسفنل زاتخم ديه رثاو رجزلاو نيوختلا ىلا بهذ ناكنإو لوقلا يف فرسأ

 الا ةأررماو لجر ىف طق أيشرأ ل ريهز نب ىت :لاقؤ نسحادتف ةاحض لت 0١
 ةارااك اهركذ الا ديرتال ةمامح تيأر مامملا نم ىثثالاو ركذلا ىف هلثه تيأر دفو

 كل ةاررعأ :تنارو ةروت لا نما منع ل ةباع نب ارو اعدم و اهجوز الا ديرت الا

 انكار باط ةر ةكوديدت ةرط دع لإ تهاون زل هت[ طا ار نسال ني هزل

 ةياغ تاو 5 افلا نم تيأرو اهيلا دصقب ةعاس اهديرب ركذ لوأل فيزت

 ريغل في زن اهسءار ءاسنلا ع نم كالذ لكم تنارو هؤدخلالاو 0 1ك نكمييمعو جوزاحلا

 كا | ربط ةهزركذو الا كلذ ليش ال ءاينارو اهار 5 رك ذو اهوك د

 طر ال. اكىتنأ تبأ انوفا طب ةنالا سرو رو ماملا طمشت ةماحلا

 نكد تاور ايطيت ىثأ عدن الو طقف ثانإلا طمقت ىرخأ تياردوشل ١

 طمش ارك ذ تءأروهطمقتو روك هلا طمش ا ىت> انبعدو ايطملا

 اهطش اهم 2 عدب الو ةروك دلل فيز ىث ا ترأرو هامش ١ ابءدب الو روك ذلا

 لاجرلا يفو تاننلاو تازكذملا“ نم تاقاحسسلا "ىف اهلك ففانبصالا يه أ
 لاحرلا دبع الل م افلا قو ءاجبنلا دوب الع كا ا نيطاوالاو نييقلا ْ

 جوز : الو ادبأ نر نم الا و 2 او ةلصخ لع ع تمس لاق

 تيأرو جوازي الو قلام طق ارك َذ اما تياروادنأ جودت 7 ًادبأ قحاسنأو

 جوازن الو ثايالاو :ةروك ذل ١ طمشو ىث :ًاو رك ذ نم اهدارأ مامج لك نك ةماج

 رم ارك تاع جوزتت ةأرااك اهضين دسفيف ضيدنو ضربت الو جوازت امتد
 باقعلا كلذ ىرت_ي ام دالو الل. ق وتدعلاو ةطاغلا امل ضرعلو ءاهرو ءاقرخ نوكأ

 نم تداو اجرلو مارملا نم نا قلولل ىف ًامئاش دالوالل ءانلا تيأر دقق انأامأو
 بحقن وا زن نأ الا وه اف تاريتسلا تاذيفعلا نتحتك محو اهفطع ن اركي اه
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 ديبل لاق كالذلو :ريفعتلا 88 7 5 اذه ىمس ترا

 اهمادط نعامتساوك سبع ..6 .ءولش. عزان :دنهق رفمل

 : 1 هخارف ىف ١ ماجلا لمت اوكي ةداملاو ةريسلا هده لثم ىلعو

 مغآزلاو لسأ هل تسب ال ةكمرلاو راجلا نينب دلوتملا لمبلا نأ كلذو ماما ىف ةدومع
 ,طاونلاو تخبلاو هدلو رمت لوطيو هل-ذ رثدكي تاشرولاو ماتعا نيد ؛ امؤ دلوتملا

 1 ام نك مامّعاو هيف ريخ ال قلخلا صوقنم دلولا جرخ اضعل اهضعل برض

 ع | أ ريدللا لومأم:قاملا مان نوكي. اهماتخمو اهقنتم نيب تجواز ام فيكو
 : ةارظو نوا ا رغ ىنادرولل نأىلعو ىنادرولاو ىغارلاك اكرتشم ابك ناكاذإ ماحلا

 ع 0ايالسلا ةرقرتلاو ليدحلا يف هلو خارفلاو ندبلا رظع يف ةليضف ىغازالو
 مر مو نأ نيم ىلع مننلاو هذاخلا ىلع صرحلل ةلعو 30 ا انهس كلذ زاص

 .ًافلتخلا اذإ شحولا رق ن٠ تاكا الإ سيماوملا اههدحأ نيمق ىلع زقبلاو

 ١ 1 0 الاو ناسنالا ةهج ىف ماحال ةلبضف هذبف جالنأ الو دفا.دت امهنيب نكي
 31 زي كارول فتم ' مالا سانجأرئاس نيب نأ ىلعو لوبقلا فائصال ماحرالا عاسناو
 57 كأي أنا تاعاس نأ سانلا ماجلا هيف هبشأ امو هقالتو دفاست تخاوفلاو يراهتلاو
 9 : ىلا ةأرلاك ين ءالاو ارتب اضح رالازدم قر 5 لل نضحم اعإو ىثالا ىلع

 رصلاو نضملا بهذ اذإ ىتح كيرحتلاو ديرما هدرمتنو هضركو همطقتف يبصلا

 * زاص 1 رشلاو ماعطلا ىلإ نوجاتحي تيبلا يف لابعلاك اارف ضيبلا راضو هنقؤ

 1 ف هبشأ انهو ىثنالا ىلع نضحلا تاعاس راك ناك م5 دلل لع ىلا تاعاس تكلا ا

 0 يلا جات اياب اعود نم 0 نييشن رف 0 نأ نكمم
 1 د ة أ ةنسلا دالوأ ىف طوقسلاو را مهين ةناجنا حاس 00

 لا دل دقو ةيلملا الإ دال ةيلعلاو ىلفسسلا 3 دإب ايإ ىلا نكمل
0 
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 هطاشن ىلا دود نأ ىلا جوزلا قارف بو روتفلا هبكر أهدنع غرف اذإ نوكي اما

 وهزاا عم حرمأو و نوكيالم قرخأر رفأو نول اناا مامعاو هنوق هيلا عجرتو

 0 رصفأو نوكيام عاقأو هرتفأو ناسنالا نوكيام دربأ لذجلاو وبالاو لكتشلاو

 ع رخل وع ها امل 5 قى هوعش علا ماود 00 ةوبشلا لاضف اهدا وماعو ٠م بورَص ناسنالا فو

 تناك الك هلاضخ تم اذ تاو طلو عنصتلا ة ةوق ىرخالاو ل | ميجا

 , اهدحجتال ةبزمو دحأ اهركش ال ةليضفهذهو هتجاح نم هغارف دنع ماملا ةوق نود

 هود_جوام الا ناسنالا ةرتف تقو ىف مامحلا طاشن لئم اودجم+ سانلا نا لاش ,ودحأ

 اهرابن ردصو اهذيل راسو ابموب ةيقريستف ةيشع اهلاقثأ لمح لاغبلا ناف لاخبلا ىف

 نكي مل املاجأ باودلا فانصأ نم الم ناكام عيمج نءاوطح اذإ ىتح اهدغ ن . ظ
 ءاقاتسالا ناناللو فاعلاو ءاملاو ةغارملا الإ سانلا نم ابكر نمل الو ةمه اهنم ؛

 املالك ةدشو باودلا 5 ءانعإ تقوىف اهناف لاثبلا الا هوأتلاو زمغلاو نيلحرلا مفرو

 برذنو ظمتتو اهروأ ىلدت نأ الا لمح اهبلع سيل الع صامت بقا اهقشو

 اهلرشتنا امل ءانسح ةأيسا ىراكسملا ىار ول تقولا كلذ ىفو اهمفرتوارطحتو !همنوطن اهب

 ةلصخ هذدهو ظاماالا ىمنل ءارعالا كلذ ضعءا هارتعا 3 اظمنم ناك ولو ابي مالو

 سلف هب ىوادتسو ار كلذن ستلت أما ةلمعلا مرو نا ومع لها ايف فلاح

 فنوكي ال كلذو تقولا كلذ ىف اسهل كلذ 0 | يف الا 0 نإ بل :

 دنع دجوب ىذلاك كلذو كلذ نم لكشو رخآ هبشو طرغم قبشو ةوبش نعالإ

 تقولا كلذ هي سانلا ناف راهنلا ضعنو هلكل يلا ريسم دعب لزنملا غولب دنع كارتال

 وا ايبظ نياع اذا تقولا كلذ يف ها مهاود اوديشو اوددت نا اللا مهل س

 هيف مهم تقو كلذو ربسلا كلذ ريس و لبق هطاشأذ لثع ضكرلا ٌأدشنا دنيملل ل 2

 ضرالا ىف سيلو .ةبادلا رهظ ىلع ربصلاب ناروك ذملا امهناف اه-سفنأ ىمللاو يجر

 اذاةقانلا وأ نانالا وأ ة رقبلا| وأ ةيبظلا دحت لبةدحاو ةعفد نبللا نع اه

 هبنرتو منملا كلذ كرت لازتال مث نمل نمت ف قاطأ دق اهدلو نات

 عنملا لك هتعنم هيف ةعجرال اماطف هتمطف يه نا أمنع ىنغ هن نأ ت تماعاذأ يالا

 (ح ل _ناوخحت2ا#ل) .



 قرب ىذلا ماما 5 دع امو نيملاعلا بر 6 رشا نمل اةداَص

 در ناب ةرعرلا سان الإ ةنياضو تالاحلا فر كو ناوملا

 او يبا ةرجدام ى او ؟ قتلا ىنتَم يف وا *ّولا ىنع» ىف قزلاو هخرفا ماها ىو

 7 اكيأو لوالا همضخ ىف دودل نأ فيي ريعبلاو هه سياو كلذ ىنع» ىف ةرئبلاو

 | لإ ىتح ةرم هيلع داعأ دنام ىلع دودي نأ عيجرلاو ٠ اعيجر ةرألا تناك اءرو همعط

 ٍَِ و هبا رقوهناكش# ن«و هتلاصوح نم هجر ا :ع هبأديو هفوح نم

 3 ةسفن : هب ثباطو كلذ كلم هدلو ةلصو> ىلا ربا ا هنأ رمتسأو هتحاح

 مخإ ىف هتاذل ل املاؤ اةيعوردش ربت ريغتت وب ةنفل ثبت و هعينص نم ردَقَس يد

 + ىرتعي اموحنك ىراجناك اذه لثمى ةذألا امناو هلاخدا ىف هتاذلك توكت نأ

 ١ أرخاو ةفوج ىف ام مالا ب باق ناش اذبف ةفطنلا رورم ذاذإتءا نم ةفطنلا

 ْ هاوس يف جرفالو هل جرخمال ىذلا ءوحضو هعحر هنأ ىلع هجارخا ساملاو هلاخدا

 ابنا فرس الو ءقلاو كالا الإ ف رميالف ءادلا نم ضرعب.امل ناسنالا كلذ ىرت.
 1 لع رعب ىناك نق ببسب شرعا سيلو ةدشلا ضع ىلع نيملا ىف

 31 ض رعي ضراعل هناجرخم امال هلك كلذ فالخ ىعىاكلا و روئسلاوةعيبطلا

 :ءاس نم هيف كلذ دعب نا دو. مث ضابةنالاو رب وثتلا نموداسفلا نمو سفنلا ثبخ
0 
 و هنم هيلا ضفلأ ءىث نكي ل كلذ هعرذ اذا ناسنالاو هيلع نيصيرح هل نييهتشم نأ

 دآ اوذو هلال بابلا ذه ىف فلكتلا دلو رمالا ضعبل كلذ فلكتو ءاقتسا

 0 دشأو ةثرفلا 0 ل
 00 ال كلذ تالا اماكم ىلا ا . داعاو | اهتم دم ىهفاميجر نوكي لأ كل

 يأ ىذلامث هوجولا ن ٠م هجوب ريثك الو ليلق كلذ نم رفاحلا دنع 0

 7 ( هحرمو هحرف نمو هحاذج هيرض نمو هردصن هعافتراو هندي هحسك

 صل كاناو سانلا حيكنا هيف رتش يذلا تقولا يف كلذ هرمي من هتوبش نم غارفلاو

 وبلا ةوق ىف نلملا رثكأ وه يذلا نادنالا نال ناويملا عييج اب قوذي
 1 لاو لكشلاو عم َميعلاَو لزغتلا ىف ناوبملا ٍمْرأو ةن_سلا 300



 تاصنقق امضيس 8ك .رض نا مث ةءالصلاو ةواحزاو ةاشسلاو در

 الأ هت ماس وهبي ىذلا ناكملا يلا تلم 53 هيلع دل ىذلا عضولا ىلا تردب ها

 1 لظو اهنك نودابم تمر اعر امم :اف فصاع متر وا فصاق دعر اهعزفن ل

 نم طقسن ىلا ا رااك دسفو ىلا هدنع ق صاعر دعرلاو هنزاتخا ىذلا ا

 1 5 ناك-لا كلذ يف ضيبلا تعءضو اذاو عوزرلا نم «اهنينج توميو
 هةظو ىذلا هناقيم مو همايا تّناو هادم نضيبلا كلذ غلب اذا تح هنارواءتيو نمت ١

 لياق حانجلا ريخص دلجلا ىراع خرفن خرألا نع ضيبلا عدصتا هبءاص هربذو هقلاخ 0

 امههو هناوه قيض نم هحورتو هضي نم هصالخ ىلع هنانيعيف موةلطادسأ# ة ىلا

 ناالا مث كإذ دنع ا.ذو 5 الف ءاذغال امهلصاوحو |هقولح عش ال نيخرفلا نا نامل ١

 نالسو ايناتترا دس - قتفتو ايماجتلا ده ةليموعأ عسقتل مرا امبقولح يف اخفن

 باعالب قزف ممططلاب قزب نا هتاذغ كوأ ىف هلمتحي 7 عش ةلصوملا تعنتما نا أ

 اهياصاوح عبط نا ناملعي م * ءانالا تاعللا كلذ نومسي ثو مم طلا ىوقو اهاوش

 جاتحتو ةبوشبو غلد ىلا 17 ةلوملا نأو معلا مهو 00 ءاروتسان رع

 هو ناطيملا لو اوصأ حو رص نم ب نك ةءالصلاو ةناتما ضمن امل نوكي تأ

 غيدنادق هنأ الع اذا ىتح خرالا ناقزيف صااخلا با راب سس حاملا ن نيب ؛

 طمالا قالت 56 هنأ الع ادا ىح | مومن صبو أهيج كلذ تاطب وهو ا ع :

 هنأيسا ناو ترم دق هاذ نأ الع اذ ! ى> هدوءتيف طقللا ىلإ جاتحيل من عنا ض

 هتجاح ىهتمم ةسفنل ملبو 3 2 اذودحم أاعو 57 طف هاطفنا ا ا

 ةبيجملا ةحرلا كلت عزتت مث ةداعال أميبلا مجر يتم هايفنو ةءاقكلا أس اذإ هب

 ينضلا د نك ف ةرئ الا كلت ٠ نع نالهذد.و هءاعا نكم كلا ىطعلا كاذ نايشيو هلام

 هذه ىعو ماظ :ءلا اذه ىلع 5 ءادتا لولا نات معلا اورلاو هيلو دي

 17 !نلدعلا نمل ةلالذ اميلمحو امهانهو اعيشأو ام ا مس .
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 1 املاو بملاب هياقزي نالازب الف ىرطأو ىوق أوه ىذلا تن را هاقز دن

1 : 



 : مد 1
 ذب ماجل ناةسارفلا تحاصنوهيافأ ميز دقو(لاق) مسالا اذ الاف ردال

 الباني قايسلاو لاخر ا دختيام امن هو تو... وااو سدالل ذدختاما 3

 يم دصقأ الو اءضوم لدعأ طقألاويح رث م كنأو هب سال سنأو سائال هبح

 و

 ةخضرذا قوف نوكيالس انلا مفرأو اهذخت, نا نود نوكيأل س ائلا لفسأو ماجلا مدح

 ل ياهل سانلا ةوبش مومح عم مامخعاو مايحلا لجرلا ىلا ءاجحلا نيبام اهذختب يتش يهو

 م ١ ىف كلذ دعت مث ماخاب رجم ةناس كس :| الو اقنش دشأ م هلوذختي 0

 7 غد م امكاسناا ف ةذمنو خويشلا يف هد م نايتنلا يف هدجمو لوحنلا يف و هدم ام

 ْ جحو ةروع هل ربظت يذل ناويملا نم سيلو نيماديملا زيطلا نم ءاجلاو لاجرلا

 ظ نا ل حرلا ىلع بجي نوكيإ امم كلذ نوكيف كلذ ه اني او تاكدلاك تب يضف

 ٠ قو ٠«ناركسلاو قام ما نا سجعلا نمو ريهز نب ينثم (لاق) مثرود هولخدي ال

 0 ىزملا تب يغب نا هداف
 عاود راخذلاب ايانألا مبسو * ةياع لكل" رخذ هتددعأو

 هانا الك و اسذىاروأ ءاملا نابرش ١ ةحاجدلاو كيبدلا ناشطع ناسنإ ىار ع

 ىربل .هناو بالا عطا نمو ةبخأ ةيغل كليدلا وسح معق نم ه_-ثطع بهذ اعطل

 ع لاو كردلاو هعم ءاملا كلذ يف نوكي نا ىهتشيف نابر وهو ءاملا برش ماما

 ِظ 1 لذاعلاب الو رضضلا ىنتبءال * ىناهلا رزدالا ونا لاق م دافسلا 7 6

 | وكيل ىتال عوأ دق هنأ ركذلا رع افق دولا تلطو ءوذلا ةمانم' ليك نإ ماخماو

 ديعلا نم ائالذ هابشأو صوخلا قيةشتو بصتقلا لشو شعلا دادعإ ىف 0 دلولا

 ولا يفو الخادم اجسن هاجسنيو كلذ ءايقاو :صوخلا ةلدنف يحن ناقرا روغلا

 0 ةصوخالا كلتا اصخشأ مثةماملا نامئجردش هاعنطاوهاذدتا دقىذلا

 " ضيبلل ادنشو نضحلا بحاصل !دفز نوكيا مسرح هلأ نم هعنعو ضيبلا ظفحتل

 ما ايفر بخس ةيعوقلالا قالو ضَوَم ثلا كلذ ناقامتو نايملا كلذ قا امص
 "ايئئابط نم ةقتشم ىرخا ةعيبط ال ناندخبو لوالا ابعابط اهنع نايفن نايلي
 نك ةركألاو ةناضحلا عم امبماحرا نم ةلضافلا امهاوقو | .ادبا ةحئار نم ةحرختسمو

8 35 
 روع اح



 (؛ه) ظ ِ
 كاد الها هراو كو ةنكاطناب ةماقالاب مديشرلا ناك دو زاوهالا ةيصقك هعضار بهذتو

 تيطلان الك لش دالب الو كدالب م ثسدا نينه ؤأل زيا ,هقدصو مهن مدبب لاق د 5

 قاف نم م ناك ولو مف د حالسلاو ؟ ىل ريثكب هم عفتنيال ين موح أب ربع رخافلا

 امم حوضن نق اشو حا 0 5 1 اعدحتل ءادوسلا ةيربولا ناو لاف ةئبب /

 سورع تدب 4 |! دعال ةار سيطو ةبيط ةرمخ كلذ دحتف ءلهأ ىلع هناو دي /

 اذا نتنلا ةياغ ىف قارعلا لهأ دنع نوكي يذلا عمنملا يونالا نا يتح رادقالا ىوذ نم

 ملعأ ىلاءآو هناحبس هللاو بيطلا ةراغ ىف دنع نوكي اقل 8

 فه بحب بو تس ومع

 5 ما اركذ باب اخ 0

 جاوزلابف رعي رئاطلكو ىناروطو ىتوسو يلهأو ىشحو مام | ما | بحاص لاق 1
 توصلا ىف اضم هضعإ فلاخنإو مامح وهف م ميعرتلاو ءاعدلاو ليدحلاو:ت ها 1

 لع جاجدلا فاتخ دقو مام وف ذ عيجرتلاو 0 ليدهلاو حونلا ضعل يفو نوأ الو

 لثهو يطبنااو و يسالخلا و يذلا كيدلاك اجاجد نوكت نأ نم اهحر مال و كلذ رش

 يرابملاو طاوفلاو تخبااو باردلا لبالا كلذكحو كلذ ريغو يجن زأاو يب يدع ٍْ

 نم اهجرخ الو لبالا لو نم كلذ ريغو بجنلاو سولو تليارشا

 يف فالتخا لثمو رذلاو لملاو رأدلاو ناذرملا ةفلاخك الإ كاذ امو البإ ل

 نيبو امهنمآَم ةنارقكو ةيشحولا رغلاو ةيلهالا رميا سانا نأض

 نأ نم اهجرخم الو فالتخالا بورضب براقعلاو تايملا فاتخت دقو سنم
 سانلا نيبام توافتن كب_سحو نابرغلاو بالكدا ك كلذكو تاي>و ب راقع ن

 لخمو دوقز داعو جوجأهو 60 ترو درس ايسلوأ

 ضو غال الو دفا امهنيب مقال ىت> ةيناضلا ةزعاملا فلاخت دمف ةقلاوعلاو نينامنك :

 ماج نينفسلو ماج ناشرول و مامج ةتخافلاو مانح ير.قلاو لاق ءاشو منغ كلذ

 0 يذلا اجل ىلا مجربابيف ىتلا اهرخافمو مامح املك ىزخأ بورتو
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 / غل 1 قي انك يل قم ىرل كذ قال ىريراملا حلا ملا
 ز ذ ىتلا ةءو4 ععالاو ةمالبلاو ةباالا عضوم الولو دحاو رادقم ىلع هناك مث ىهدلا

 3 اس و انا همذعأ لولا كد رف منح ليلك

 ولع نيب نوم.جي الو اهالع نمىلع ثاللا نوربال رح>وبف ديبعلا نمةبمكلا الع نم

 ال هيلعاجلاىفا واكو طق ةسنكلا اواخدي ملءاحاصلا نم م لاجر ةكمو كالملا نيبو

 - أب دحأ عن د ديب ًانلررم اتي يتب نم لوأ ناكسف ةنمكلل اهظمت امنرم ادب
 لأ هجو ىلع مزصز ءامنم برش نم هدجم ىذلا ءامثلاو ةكربلا مث ئزعلا دبع نبا

 راما ةع ضرالا ىف عدب جنا دسب انشا هيف دج هياع مهب م ري

 38 رمل ليابالاريطلاو ليفلا نأش عم اذه ابيف عقتناو اهنم برش ؟و أهدنع

 تريلا ىعس كلذلو كولءال نيدت الو ةوانإ ىدؤت ال افلو انمأ لزت ملاملو

 : 0 كلذ ىف ةيمأ نا برح لاقو دحأ هك مارح لزب م هنال

 3 شيرت نم يئادنلا كيفكتذ ه حالسص ىلا له ا

 8 7 قع ريل ترده رطم انآ 08 معيف شيعلو مرطسو نمأتف

 8 | اسر كردزي نان ءآبو « افدقب َكّرَع أ .ةدلب . لزتتو

 صم مهاربا ماقمنم اوذذلاو ٠ ًانمأوسانلل ةناثمتيبلا انلمجذاو )لجو نع هللا لاقو

 دنع عرز ىذ ريغ داو ىتيرذ ن نمتنكسأ يف انبر) مهاربا نع ةباكح لد و زغلاقو

 نم مهفزراو ميلا ىو ساناا نم ةد-ئأ لمجاف ةالصلا اوميقيل انبر مرحلا

 رفو اش سيان ظفات ليق اهبيطلو ةيبط ىه ( ةنيدلاو) ) (نوركشي مياعل

 - ابنا لعل يلد ابناطيح فو ابككس ىف دجوت ىتلاةفغنلاو ماوه ميسو اه ار

 000 ىوقلا قاشنتنا ل | بيطم لزام نم جرخ نم ليقو مرح تاءج نيح

 ظ م تاقبط ىلع كانذ ةنقماهدس# نا نم تبت لاو قاشنتسالا دنع دمال ةدلب لك
 ظ راما ,حابصاف سو هيل هللا لي هل لح را ةيد نادلبلا"نأش

 0-0 مريغا ْق هل دجوبأم فاعضأ ابيف ناكاذأ ةبيطلا ةحئارلا نم عوضتلاو روخبلاو
( 5 2 
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 تاون نب رملا لاقو زيمبلا مدالا ءامدلا ك الا كلذ نا ومحل يف

 دعس نم كامأ كررتتالفأي ىغ 35 مي كمأو دمسف تكا ظ

 داح أ هلاخ مجاز ملاذإ هؤانإ ىفصم مولا تخأ نب نإو :لاقرإ

 رخآلاقو
 0 رمل هللاو هيلع ىلع « هنيذل ةادقلا للا ه راع

 : رخا لاقو

 ؟«دأف ىلنوجاحلا كرتامو 202
 ربرجن حونل ىلعكلاوأ يلجسلا لاو

 انيفون ال كابأ نإ حوناب * نوختم اضقلاو انوازايملو

 ٠ ب ري و زملاقو

 وس ع -

 دع أمقرتم ىرا ةيكملو 10

 عيطتسل ام ىلا هزواحو # هعدف ع عطتسل م اذإ

 عولوهات وح وأ كلامم *« ىمأ لكتف عامزلاب هلصو 1
 : ٠ ىذتكللا ع لاقر .

 انهوانهاهىرحفوملاف ضفرأام #« اذإ ءايلا ءادلاك ءوسلا بحاصو ل

 كح اص نع هد ع او امو د هيحاص تاروع نع. ريخمو يش

 أرح هتضنخ ا حامجا مأر #3 هب ريس ترعفر اذإ ءوم 3 0

 اننج هل فرعت الف كذ تاموأ 2 ةلزمغ هم نكف>ك4 ذى با
 ا

 م: مرحلا لاصخ رك ذ باب قع 3

 ؟ مرملا لخد اذإف هضراعيو. هغلربو ىلظلا دي_صي بلكلا نأ هلاضخ نأ | 2

 . ىذا اذا هناهلاضج نو اك ماد ام ماما هيلع نتيال بأ لل

 هلاصخ نمو اهمرئاط املعل ملو نيتق رانا ديم ماتم نم فرم هب

 قش ىف ةنسلاك لت ىفرطملاو سصخلا ناك قارعلا قش نمىذلا بابلا رطملا باسأ

 لاس نمو نادلبلا رئاس يف ًاماع بصملاو رطملا ناك تببلا بناوج م ا
20 
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 ٠ لكان لكذلاب تدعو يذلا مأو « 'ىدرلا ةتنما تنمأ ىذلا 1

 رم لاقو كمعل 501 بأي يف عمن وهو ىل

 1 حام رلا هنع تعفد

 ن0

 اهفوصل افك رحب لبام

 أعم راهملاو ليللا مديري

 مراحم برق ماوقاك انساو

 ا.كحمو أما اكبر لئاسف

 اعددقو دنه نب ورام كارمعل

 ابضغم فيسلاىلا موثلكن با ماقف

 سملتلا لاقو
 هعاز - 3 مم

 .ملتملا لاقو

 يمنع اوداوأ لاوخا ريغ وأو

 هك مطاف لث# الإ تريكو

 هده فدح هذه تاصأ هأدب

 ير ولو عاجشلا قارطإ قرطاف

 انؤامد طقاست ول انإ ثراحا

 مبدبع 1 اندبع

 الأ ناو يننملا رم ىبال هنع ىلا هلل ىضر باطملا نب رمت لوق نع تلأسو لاق

 ف ضيخإإ ال نيب *ىث لك نم ىراجلا مدلا نأل لاق مدلل ضراالا ن :م كل ًاضفل دشأ

 : هباتك ىف لاق قطنملا بحاص نأ الا ٌضِسأ ةناكم ثنو هتقرغت فب مو ضرالا

 نإ

«+ 
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 نب
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 ينعىد ظفح و ينل اظذح

 0 راما ركع أمسو ادبع

 ناعشلا ف عومجبا طا رخادش

 قلما كير نك ايو

 قدنخ لك يف ليملاركن ةادغ
 0 وع همأ ىلل مدختل

 لل هامدت نما كتاف

 ققحدي دما ىفاص بطش ىدب

 اوعدصت.نأ نيندالا نعحرحزف

 عزاب ث يح نم دوعلا لص انكلو

 امدم نينارعلا قوف مث تاعج

 امذهأ حبصأف ريا لاك

 ةكنعم أهلع ىرخالا دحم مف

 امصل عاجشلا هيانل اغاسم

 أمد مد سعب وح او

 0 8 "ي
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 الولو ادبأ ار عش لوقيال نيتبلا نبذه بحاص نا ميزأ انأو هل امببتك ىتح اساطرقو.
 هلوق اهو هنم رعشأ هنبا نا تمل ليقلا نضمن ىف لخدأ لإ
 لاجرلا لاوس توللابفاز » . ليلا وم تول نال 3

 لكلا لذل كاذ نم عظفأ « .اذ_:ركلو توم اهالك

 ىنرعلاو ىمجعلا اممرعي قيرطلاىفة>حو رطمىنامملاو ىندملا نام بحتتسإ ىلا خرشلا ب بهذو

 ,جرخملا ةلوبسو هتلوهعو ظفالا زييتو نزولا ةماقا ىف نأشلا امناو ىورثلاو وذل
 نك“ نيثجو ْميِصلا ن و برت ةقانرم دك ف لا ةدوحو عبط ةحص ىف 9

 ىذلاو 8 اضرا ال ينأيحب ىذلا لاق رعشلا ل وقتال كلام دمحأ نب لياخلل لق دقو نس 3 '

 هل ليق نيح ىبامعالا باوج نسبحتسا كمالكلا يع نيا ينايجال 2

 دوال كلام عفقملا نال لبتو 35 الام ىهتشأو نوت الا دحأ لاق كدجب 7

 نا كراع امو للاعب || هل لاف أهمحاص أوذسع: امدوح نا لاق ةثالثلاو نيت ةيبلاو تي

 هطاشن لوك دلوملا نا ىنامعالاو دلوملا نيد قرفلا أ لوكثو دايجلا لاوطلاب ف

 همالك برطضاو هن هبوق ت ا 0 6 اذاو و ديلا ا لمأ راش 4 ةداللا 4 ,هثلف يف هلاب يف

 ناو ين 0
 ممش هني عيف عوراض5 ف « قرع هحير نارزبخ هفك يف

 مني تيح الا مبان * هان يضفو تشل ١

 1 اريملا من 0 3 0 اد 03 3ك تام 3 ْ

 كلذ لثم ِق ضاوت وبأ ل ظ

 ف قم سيشل لئاسل د ةلئام تاداسلا ىرتف >4 7

 5 ريح نم ىوطملا ردح 0 م-مونظ ىش 0 0

 سالو ادهم هدش وهو روصنملا يدم يف ة نه نب 9

 0 كح اذا 9 هريرس نم افخ ىف. تال لا
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 ا



 0 دل در يري د كلاب ةفيلملا ىلا اهق ت َتَضَح

 رخآ لاقو

 ٠١ قالا ىبل | اذا ديدج الو « تحدق ةلحم الخ ينآيمس

 " .قللاو داصقالا هقالخ د1 18: هتميش ريغ لحتلا اهمأاي

 قطاف هيود ىف قاختلا نا +« هب لبد فو عملا ك. ءيخ ىلا مجرا

 رخآ لاقو

 0 لف رعاكم 0 مرلك رش مشاعملا نم رامخلا 000

 | ارجل تيدركب عد «# ةميظع صأ لك ىف اوعزانو

 اعف سانلا قارطإ ىف لبلبم رعش ير 1 ا لك لاو ىنأ تاينأو

 3 هلوق وهو بيلك

 7 ' لكالا نم نامألا راد فل اح دقو + لخبلا ةبقاو ليعامسا زيخ ىلع

 77 لبلا الو نوزأعا ىف ىوارت لو « اهنا ىرب ىواك الا هزيخ امو

 6 + لثلا فو كولملا طسن ىف روصت « برخ» ءاقنمك الا هزيخ امو

 لال نااهةروص ىو- « ةيؤر ريغ نم سانلا امع ثدحن

 + لقبلا تنم هنع ىمح ىلايل ”* لئاو نب سيلك الا هزي امو

 0 لزهالو دجب عوفرم لولا الو ه« ا

 58 ءكاذن ك1 ابيك ب اصأ «:. ىذلا هن لح ليعامما زبخ ناف

 .: :لقعىذ ركفالو ىعد ىذ ةليح 1 هعفد عاطل سل ءاضق نكللو ١

 ,دبلاو بارعالاو برملاةماع ذا ايف ةموصقلا تاط 3 ٠ مشتحا هذه ةدمصقلاو

 مدلو + ةناثلاو ةدلوملانم ىرقلاو راصمالا ها رمش نم رعشأ برعلا اسوم ل

 5 | توام نيداوملا رانش َنوحربم مشن 0 دقو هولاف|يف ممل بجا وب كلذ

 هن هل ناك ولو ئوربام سهو ريص) ريغ رعشال ةيواريفالا طق كلذ رآملو اهاور

 1-_- 1 رز - تا ورمابأ تمدسدق انأو ناك امز ىأيفو ناك نم .ذبجلا عضوم فرعل
 ياا

 - اود 1 رس انج الجر فاكنا ةمجبا مويدجس ايف نمو نيتببلا نيذهل هتداجتسا



2) 
 ترقلا توورخو . تكتنشا اذ ءايفؤلا لإ هلوق امو موقلا حلت دقق ق وأ دف يللا

 شيج ؟1:أ لو هنافلوللا اذههلوق امأووزذلل ب رقلاتررجو اكشااتذختادق لوف

 اويكرا هلوق امأو نامدلانع اولميرا لوف برصالا ىلاجج اوسمع هلوق امأو لالا لّثم '

 مو مج ردن نأا وفاكن موزخل 55 موقتلا ا ءائهدلا 6 ا لا ىتنا

 نيب رصل ىرو لوقا نادولأ سنيح الوق 3 نيح هنأشلذو ناو 0 ١

 مكشالذ ذأ هم اع ذاوخأ «لدر ادهربيه هن ز نب سه لاةف بارت ىرخالاوُك وس * اهادحإ ف ظ

7 

 نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو )"لجو نع هللا لاق ةكوشو اردغ مرذنب وهو

 ةليخم نا دل

 كمت ال ةْبقلا تديمأو . كفْوياسشد نيد تي ارامل

 كدكدراطق بابا نمت رس كتم وأ اهضا عأ نم قتش

 كرم اننا الإ ليلك 2: كمرالاموضرجالا

 ىرقلا روضه لاقو

 عرشلا ةيردملاو كنيبج الإ « رقالو سمشالمقنلا نملإل
 لحاس امل سيل ةل وأ * اوزفتسا اذا ليل مهناك رخآلاقو

 سعواذا ةررعو روزو ل |ءأ #* ره> اذإ 7 0 :رخاللقو '

 ردع رتعلا لبق نم قى رسم 3

 راشن لوق وت هنم سلو بابلا اذه ع

 ربتابملا ضببلا هك اوك 0 مهسؤر قو موب عنا امعاك

 هلوت ىلع ةرتنع باغ ام راشب هياع بلغ دق ىنمملا اذهو

 منرتملا براشلا لعفك اجه * هدحو ىنني ام بابذلا ىرتف

 مدجالا دانزا ع كة لعف #3 هعارذب هعارذ كد 1

 ظ ادله ريغ معضعل لاقو حضتقال ةرتنعل ىنعملا اذه يف ضرع سيلا !صا نا : َ

 ءاح ءاضاب اهبكحر ىلع ل للا لمتسشا امنأك ةالفو ...'



 ادب 0 سر

 "اف كح كحاذإ اما هنادعو باص يف هبوط رلا نم غلب دق هنأ ىلا بهذ

 0: 0 راهزالاو ناولالا ةرثك ىلإ بهذو رح الا لوش كالاذب هيش يفو حدف

 0  هراجحلاو ربتلا لح ىللاو « هراشو لبز نم اهنأك

 ْ 0 ا رارق ىلا ءاثيم مفدم «

 7070 ءارفصلاو ءارجلا هيفو ص «. ورا عطق هنأك ثيدحو راشالاقو

 3 هج[ مج مامسسل

 #0١ ماهفالاو منلأو تانانكلاو تاناطرأا مهفو نطفلا ىم باب

 ,ةراع ايف منغ امل ناكو ةلزم ا . م ةايعا تناك لاق (ىممصالا )

 ُ رادو ثراحلاو 6و نسواطاو نات اننا اه نم م يجرخا اهنال تلاّمف صوصللا

 الا لاقو اهش اهدنع نإ اول كلذ اوعمس الهتلقوب :اععارو قزاز رص

 0 حلسو لاق انعاه نم يبب حلس ىحرخا تلاق مسح قضم الف

 - نب م اهربم اهلا قاب ةارما:لحر جوزت يممصالا 13 سوس ماين سراخلو

 2 ءاك كأن قيرطلا ىف و ةأ- 00 ذ لوسرلا دمق رح قزب ثءاو الوسو اهم ثعدو ةاش
 1 ام ا آ ورا تأزو نرشعو عسل ١ ىلا ترظن 6 ان ا نتا

 : لكامل لوسرال تلاذ وام اقزو نيئالث الإ ثعب ال لدا قا -

 تاك أ تلاودعاي لاق ةلاسرلاب لو رلاهانأ الف الا كلور نإو مئردق اهحس

 خيشيفربخأ لاق (يمدصالا ) فرتعاف قرلاس أر نم تبرشو ةاش ةاش نيثالثلا ن

 0 لإ لسرأ ىتح ىتوعد لاق ربنملا ينب نم الجر نابيش اونب رسأ لاق ربنملا ىنب نم
 2 ؛إ لوسرلل لاقف لاقمنذ ل انيدبأ نيب الإ لوسرا ملكت الذ :أىلع اولاق نو دش يب ,>اص

 لق مث برتلا تررجو تكتشا دق ءاسنلا نإ لقو قروأ دق رجشلا نإ لقف ىلهأ

 مهل قف ىلعأ ىلا قلطا لمت ك ارأ لاقل يللا لاق اذهاف لّممت تنك نإ لاق مأ لاق لمن

 ًيددص ثراح ناكو يرمأ نع نراح اولسو ءارحل ىتنان اوبكراو برصالا ىمج اورع

 نإ هلوفإمأ لاف ةسقلا لوسرلا 02 #0 راح اوقف مربخأف لوسرلا بهذف هل



 حوال ١>
0/0 : 

 ءارعش مهلك سانلا كرت « عيحبننلضفدوجنءانيقلا# 00
 رثك أف رطت اذا ىطبنلاو تكا سف رطت اذا ىمرافلا رمحالا فاخىللاق ىعمصالا لآل

 لماكلا لج لااذهلاققحأق وز لاق ميفنالف فيك ىلا عال ىمدصالا لاقومالك ؛

 (يممصالا ) ةنملا له[ نماَده لاق يلغ> ينغ لاق 5 نالف نبك لجراوبا ىعالاقو ظ

 لقداوسلا ربظا ذاوداوسلا لق ضايبلا:ربظ اذا ودبلاب لاقي ناكلاق قسؤج ىنربخأ

 ةئسلا تناكاذا لومي طق الاو نبللا ضايبلابو رْمْلا داوسلاب ىندي ىعمصألا لاق ل

 اذا لاقو نيللا لقو رقلا نثك ةءدحةنسلا تناكاذاو ىلا لقو نللا» رثكةب ١

 لودتو رلا مز داوساا ربل دج فاك اذاو طقالا ينمي ضايببا رو ابصخ ماعلا :

 يل ”دحو بلا رك حابرلا تدتشا اذاو نمسلا 0 ءاملاب ةيذو هدا ترخز اذان ش

 لاةفبرعلا هايم نم ءاع فقوف سرف ىلع لجر ءاج لاق رح> نب برعش نع ء مالم نب
 نول نو امكف لافال اولاق سرافلا ىرذتف لاقال اولاق ريمدلأ بكت ىتلا مرلا 2

 اذاو 4م 2 ايداو رأ مه نيابح 5 ١ نط لع تءحه ان *ءلا يدعو

 بصخأ عبداو اقف ةدساف ناولأو ةنجمم هوجو اذاو هيح ا 25

 ب 1: | سيل ه:٠ خيش لاقفلاق بالا ن ريشا 8

 مامرأب انيفالت امو نيملا ف * انشاش ترا ةدعتتال |

 0 ان تعرض أف * لطه و اهلع داح ءاقيتم 3

 احس ءاملاب لزب. بكوك نم « ميد ابلب اهارث فج اذإ

 اتي 8 راو 7 ابعرب 1 0

 ةيا ضي

1 

 دع مالعأب افوذحم سر نمواذ

 ماضهأو هو م ل لد |ءالاب #3 9 موم>و اعامازخ ل نأك :

 رغلا قدصو هركذ الإ 4 0 مف ءلو يداولا بضخ لد نم ينعم: عدل 1 لاق ٠

 ءاملا را ناصغالا ةيودلو بأ امشالا ةيوطرو فصخلار "ذى ىدسالا

 سمرتلا ليقمنم ة ةريدع ولا 3 بصخ وجي اناح ناك 3 :

 سي 3 اهأ سبق كنتأب د . ا سعي ازخلات ِ طلاخث ثيحف 5



 مد 0

 0 2 يبملاو بصخلا رك اذ ٠ بألا ضعل ب لآقو

 1 ءاحو بنار ايف قشاةش «  ترداهت انيور نأ الف انرطم

 06 مهني لو>ذ تدعو * ةمالظلاجرنم الاجر تبارو

 ' بيبخ بيلملا جاهامب نمل * تءجارتفيصلل باكر تصنو
 0 نهركن م لهنم يحر 6 هب أك ى ح ىلا ءانف ىنظو

 ظ 7 بييط نيفرتملا ىنشيو اليلق *« ىرثلا ضن اولجعنال أتم ين

 " توثتنيحىملاباكر ثنحو *« ىوقلاتزتباو تبناا ىلوثدقولف
 -. ”بوشع نيتدجوذأب اهأىلع *« ةع رك يهو دولا قون راصو

 ” بيع ملأ مأ تيكس باكأ 8 ىتنلا ام نييبت مايأ كالوأ

 7 1 ننال أ نت نينا هيلا تك وب ردب نب ةنراح ىلو املو لاقو
 ” قرستونوخ|,يفآ ذ رج نكف الا 0095 تحل دق رد نب زال

 358 ةيويملا ؤرملا ياناس ه ينلغلل نإ ىنالاب 2 هأيو

 ومس امإو ىوو اب لومي « بذكم امإ سانلا ميج ناف
 وقح لاوةّحاوناه ليق ولو *« اهنوفرعي الو الاوقأ نولودي

 باىعالا ضعب لاقو
 5 انيف وهو ثيدحلا انيعر *« ميعمجت اوراس مولا انيأر املف

 | منيو رض ال نميف ريخ الو « ةظيفح سيق نع نم ءانكردأو

 أ تمعطنتسا ناف ثيدح اهف امم ايندلا نيطالسلا ضعبل لاق الجر نا لاقبو
 أ نيح ةايهلا رفح موب هيحاصل ردن نب ةفدح لاقو لمفاف اقبح ايما

 ىعمصالا دشنأو راسلا مالكتلاو كابا اطعأام هناسلب

 3 0 : ىجضأ موب لك

 2 لعو :ىحم نب لضفلا ب با , ىم ايندم عمس هنأ نيبدادغبلا نضمن لانك كو لاكو

 1 لاق ءازاملا نتاؤياج

 ررحباف لسالا ادك (1)



 يس 77 77سسس_--___-_-__يبج

 ك١ 000

 رذع ةذل غلبم ل يف « .هل#بابش نإ ير 'لك 300 ١

 ئوذلخللا مث ؛أه نب 5 هددشنا كلذ فالخ ىفرخ ل ل 7

 ردعيفءىد نم لاجرلا ع 1-هل اس رالايفىنارذمت الف 3

 برتف نا لاقو

 رذعج نب ىراد ىرح ىلا * اهلحر ذا تبرع ىدولق يلف 1
 رص مام تنيسلا نويل لو مامن ْن نوةصخم ال 9 ّ

 ١ ريق وأ وهو ميكح نب حامر املا ل

 لئاط ربغ ؟ىرسصا لك ىلاض يش :.» -ىنا ىسمفنل ايح قالو دلل | 1

 هلل فرطلا مطق ىنارام اذا

 0 ىت>ضراالا هيلعتالم ٠

 رخآكل اق

 ىنع 0 قرصا اذا

 هأمع ركذو يجزم

 ىريخيل ىدئاق ىلإ ل

 ناو مالسلا لدعأ نأ ديرأ
 نا 0-2 قو الام م.سأ ظ

 اسس 6 ١

 0 5 #4 رمعل 0 لمؤي :

 4 بوت

«+ 

 ٠ لغد ذر فم كني :

 له هاحتملا فراعلا ل أءؤ ىنهو

 لئاحةفك هنمع 6 قيضلا نك

 روذدد لبق نم نسما 1-3

 يني نم انيقتلا اذا

 نودا وفي رسثلا نيد لصفأ

 نومأمريغ ممدلاو ىطخأ
 ىساوب اف ىلوت ارهد

 نوراق كملم ىف حو ريمعلا

 هليف يئبل أهعش أروصق

 رون اعنم يلقو ىناسل ينف

 رونام فيسلاكمراص ىف يفو

 ديب اضإا
5-5 

 | سس دباب # كيش ىلا ع. ع حج



 ظ 0(

 لب الا ىرت الام ىرن وأ ةنونجم # 0 نيئيعلا ةيمأن ن

 قافتشالاو هيشنلا ىنعم يف 5 لاقو

 لاب اسما ىذا 4 + ىارملارفذامت نمل
 اًنوَُج هن زابزاخلا نجو ©  ىراوسلا ملقلاهقوف أمت

 ينعألا لو كلذ لثم ىفو
 قاف الاو عالتلا نجو خخ * دعلا عضو هيوص ثييلااذاو

 قابسلاومهوبللاالو ر « ا ةوشن ةهافسهدزب م

 ىتلر نب عبصالا وبأ هيندشنأ ام ةلاطبلاو حازملا باب ىف رخآ لاقو

 ملسملا حيحصلا الايبحاصامو « هباعل لوسي تونجمب ىف ولأ

 روصنم نب نرلا دبعو 'يناه نب مهاربا دشنأو

 072 نونج نونج نم ىوادب ابيبط دجاو تساو نون كبونج

 قاحسا ىنأ ةرسغح ىعدب ناكو كلا اذهماقأ فيكى ردأ الو ارعشمقال مهأرباناكو

 كلمت ملنحنقاحسا وأ لاقف رهشلا] وش هناوذ وحللا وةسدنحلاو مالكلا وباسملا لع

 كريغلهتور اذاثنأو رمشلاّل وق عدم ترم فيك اندنعامءدن ناكلفرومالا هدهى

 قاحسا والاقتدشن أ اذا هرسسك اوتاف اذا هقأ نأ ت عباط اذكه ىنإف لاق هنرسك

 دع اف لجرلاو ا: رملا ةملغ دشأ اعا ىبا يعل ت تافو م ده دمن أم

 "11 وق#روسما] دا ريالا م نئاسل .ىلإو ىزدا ام هتلاوف

 ربم هاف احناف اذه لزقأو١ ٠ ةيانع نم اي اذه ءاجرفقو

 ١ ْ مهضعل دشنأو

 اعانق ضاس نمسأرلايستكاو *« اعاش ق رافملا يف بيشلامبصأ

 اعازنالا .ليل_قلا يىناب 3 م« ' الييلق الا باشلا ىلو م

 رمسل نإ درت ديشلاو

 اسهتبقل ىرصاخم تماق
 م

 ركن م انرط اندوخ



 م رخآ بأب 2

 *« ادومحاهيف هركذ نوكي ىت 0 را ذ يفو بضغلا نم كلذ لثم فا

 كالذ ىف ةياهر نب بشالا لا

 نيكاسملادنراوريسلا صوصعأو ني 11 كيد تل يل نعد ةداممللا كح همه 0

 نون ميلا را رار نم ةناك* ين > ةنمأ# تاام ا ثمشأ لك نم

 ىورطلا لوغلا وأ كلذ ةيدش ف لقو

 ىبونظ مو يو رشاعم # ينبع 0-5 امو 0 تدؤ 9

 (”نوحطلاب رحل ايمحرتيراداذا ه8 اانا تولع ال 55 5

 نمياب طاع نك لوز الو 0 0 ريخ نم نور 1

 نيح لعل ائمح ا اولص دع مث لاو ملال ىل# الو ا

 َنوْنْلا هناتشأ قي فلي هي برش قولا حا 0

 نونجلا نم نونملاب اووادو « يداعالا ءرد ل 5-7 0

 ١ .ةيرثطلا نبا ل

 3و هلا جدو لج « اه 1 مانسلا كمان رفا 8

 نيع ةادغلا : رم ئدب اتلك“ *« هنيع عادولا مو 1 5١
 :. ءءء

 د ورع أ مهلا 2 نك الاخر 6 اتراك ف 0١

 ناسح نب نمجراا دبع هنبا وأ ناس لوب ىنمملا اذن

 انونج ناك صامي ملامدو « الا رمشلاو بابشلا رشا
 اند كثديفتا لكأ امف 7 ثيدح شاقر نم ثغنكي.نا 5 ٠

 ىرفتشلا لوق ة كاذب 52 ٠
 تم نجر 7 0

 ا

 وم ىورو (#") ءوسإ نسح نم نوزجي الو يورو (؟) دنقل
 00- ثل  ناوح 8) /
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 هطف رع سن نسحلا لافو

 هيذاك تنا ىذلا ءىثلا كشدخحمو « هنظو قيدصلا ف شغب كينبل

 000 هسناح هركبرشلا لهو كالا_ة 3 اب للك ىلا ءونش م كناو

 هبااغتوصلا عفار بايسلاديدش « انثلا فطن انحلا ءادبم كناو

 هبحاص ضي سانلا ضل لثءالو * ةاخرلا ىلا وعدب لبجلا لثمرأ ملف

 بابسلا كس ءوسلا ء و رمأ يىفان ذأ ريدك ناتلصخردب َن ناقري زلا لاف ة ىعمص الا ل لاقو

 , ةلذل نا لافو ماطللا ةرثكو

 بكم لك هب اولاع ولو هيلع « يق ريخ ءرملاطهرا يرمما

 ترها *م كيش الو ًاريثك # ايا ذ ناك ناو ىصقالا فناحلا نم

 3 تيطو ثيبخ نمتفاع ام لكف * مهتمتسا ىدعموق ىفتنك اذا

 : تندمريغ ناو فن ذا ذتنك ناو # مراال نادود لي ىب نستلانآف

 | ركل نا نيرا ىلا مهنع لوح ميحس ىف زورتودحاا أت الو لاق

 7 هبكار ىئاي لحرلا نيز نكلو * قرعو مطقلحرلانيز سيل الا

 ىبا عا لاقو
 لصلصت, افوح ىتح ءاملا نع نب تيلخ مهلا نم اولم ذحواش

 39 0 لست ماعلا عيطاقأ « اهلو>و يصعلا اهاشفتو موحم

 : لسا ينا الا .درولا ىلا ه امطقتو ةلغ ينمرثكأب

 7” لاَمو مدلا نود“ ىلا ىدرلاو ل“ علا ل ذخأ تع 86 نايهصلا نب ة.فلع نب دلاخ لاقو

 38 0 سيل نوللا لأ ن 3 # هنو م>بصأ يذلا ناو

 ارفشم ةلاسإ ماوحو مدضر * امدعل نانحهالوأ اودعوت اللؤ

 1 0 ع 07-7 ا .
 2 ارقشاو ادرو بقعلا ىف هول اواز 0ك 0

 1 - اد وص: جا كم ل
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 ةرذللا

 دلاخ سأر نء.ءاقرو ىدس ابن ٠ هنياورض دقو سبع ىبب فيسف

 دئالقلا .طانم ًانأيحا نمطشو ه«: اهمابظ وبط دنملا فويس كاذك '

 راصق يف كلذ سمتلاف هلثع ممسي ملا عش دئاصتلا راصق نم ىورت نا تدبحأ ناو
 دقو هريغ لاوطلاو راصقلا ىف ديوجتلا ممجي ظق عاش رن ل كناف قدزرفلا دئاصق
 راصقلا ىلعورف لاوطلا لاق نه لاق راصقلا' ىلع ردقتال كنا نومتزب سانثا تيدكلل ليف

 , لافام ىلع ليضحتلا دنع كلذ دجن و نطلاو ىأرا صهاظ يف ج رخل مالكلا اذه ردنأ

 ليقو قنعلاب طاخأ ام ةدالقلا نم كيفكي لاق ءاجملا ليطت ال مل ةفلع نب ليقعل ليقو

 لاق رصقت :ال مل هل ليقو ىدتعأ ىنكلو ىدتأ ال ينا لاق سانلا اوجهن 5 ىلا برجل

 صربالا نب ديبع لاق ىذالا منع عاملا

 اويكو انل' لسا ترم 8 .اويعوا ةلييدج ناسا
 بمعني لئامثلا طلإ بكلتم *« ةييشه شاشخ ىلع خا رفلا اوناو

 فبخشلا قلع ريغ ةننيالا فاخ 18 را ايف جييشولا نارع اونعظ

 اويعواو ليدج اب اورفف امص #«# مهلا دمل بوبعيلا اولدبو

 رخالاقو

 1 منص) فيك هناريج ىلا عوجب *« ىنذلا ةرسيم نب ناسح رئلأ ْ

: 
 عرزيو نودضحب ًاعارسه لا + ةناصغهتم كاع ١ |
 3ع أبعيض , ١ ابظفحم نم نك 3 رفقا د ةمحعبف ةيرغلا نا ديرب « هلوق لثمرخالاقو

 نيئدحلا ض ضعل لا 0 فيقثتلا هعفتس ال جوهأ ع نع ل

 ايعادت الادادزت ال بعشلاعم *» امتأراهوبعشي نااولواح اذا 2

 سودقلا دبع نب اص لاق

 هسمر ىرث يفيراو ىتح -« هقالخأ كرتيال خيش
 هسكن ىلا ذاع انضلا ىذك -* .هلبح' ىلا داع : يوع رأ اذا

 - هلوق اذهل

 مرهلا ةضاير ءانعلا يرمو . * تمىشام دعب كسرع ضورتو 3



 0 - ١ 6 7 اهيل ا
 يل 5

 افحو . و 0ك
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0 200 

 | اللا لاقثاو لوف ولوأ "8 مهلاف ورم "يب ىءانلا ربخ

 .٠ رابخأ بيل مهنم جرخم دبجلا 0 اودي ناودوظسلا زلت للاب نا

 7 رامغأ ريغ برح رامذا تفشك « اوءبش ناو اونال مهددون ناو

 5 0 لثم « يممديستيفال لقت مهنم قلت نم
5 5 : 

 لش ىنب نم لج رلاقو ا

 3 7 للوماحلا نأ الا ةايكلا ليق » ميلئاوأ ىنفأ رشعم نمل ىتا
 3 | انو هابإ محلاخ سراف نم * اوعدفدحاوانمفلالا فناكول

 ع 9 انيف اديس امال انيلقفا الا ٠ بأ ديم انف :نهذل ىنبلو
 2 ىئايبذلا ةغلانلا لوقت لوالا ىنمملا فو

 0 * بديدَس اهنود كلم لك ىرت * ةروس كاطعأ للا نال كاذو

 2 . تكوكن يم ديإ تلطاذ هاكات كولا | ليش كلاب

 سعا شيلا لود 00 نم كلذ ريغ ىفو
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 3 مهيبأ مسا ناو ؛ © مهل بورملا يف ًايح تننأو

 سَ | ا لل هلاتك ١ نماودسحم الف بسنلاو رك ذلا لماخ ىوعدلاب ماق اذاو

 0 امت ىلا برقأو نوكيأم دوجأ كلذف مداتتل رفظلابو ةبيقنلا نمي

 " مرصتي ميع ىدو ناكامو * لئاو نب ركب دو يبح رك ذا

 0 رطقلا الم دقو # اهورقتحو ينبت صراوق

 0 58 قدزرفلا لاقو

 2 © دمابالا هللا ىف همك 6 ةهلاعأ ال اهيطاو ازا: تاقو

 3 رد دوسالا ىلاوح ينب * "” اءاكح ينارت نإ امون كلما
 اجاو سانا يفوهو ًاامز ماقأ * احلا دلي نا لبق اهمت ناف

 2 5 3 ًاضلأ قدزرفلا لاقو

 ' طم ريغ هفتح موي تاقيمل © يتاردق وأ ناخ فيس ناكناف
 ع

 كح
1 00 

 0 كوس نأ .يتع تلقف ىورو (؟) .دلاو وه الو ًاموب هلمؤي يورو ()

 جب 02 - 0 ١
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 زايسا وأ نرضملا وأ: كلام ةقفاننا تسيل :.ادلاو . تيلي“
 رافزاب تحاو اذا ءامالا بر « اودي مل قانعالا ةيضنأ لاوط

 رادلا ةجاب يم هجولاحضاول « ةحضاو يدنالا هدلا| وعذ ريم
 .افشأا وز

 ش

 ١

' : 
 سعابالا انيلع لاحت ملءاشلا ىلا « انتع نا مللق لمع ناك اذا ,

 « 2 سلمل ىلوم تايذ يب دوي « ميدو ليان ىدس ضنا
 رصأعأ تره ءطك يح رصاذا « مهده نابمال م وق كنئاوأ

 رئاوو ةيطخ مهدهاب « اودعاذا قاتملا ليحل اب شيلا دم

 انرك ذ يذلا ينمملا يف ينيقلا ناحمطلا ونأ لاقر

 هقراش قيحرامخلا دنع قو 2 قيس  نباو ديس نم هايتك : ١

 هقراب لو ملا يف 2 ىوحو يار نادع ريرغلا ماهغلا داكي :

 ٠ ةرارز نب طبقت لاق
 هبحاص ماق دسيس مهنه تام اذا « مقرمع نيذلا موقلا ترء ىفاو ا
 هبك اوك هيلا ئوأت كوك اريد « تكوك راغ نط مون 1
 هقأن عزملا م ظا ىتح ليللا جد ه م,هوجوو مهب أ مل تءاضأ ٠

 فم نع

 ةرارز نب دبعم نب عاقعملا نب فوع حدع نييميقلا ضع لأقو

 بجاح كمو عاقعتل تنأو « هلاخ ةبيتع ورم ؟ كما 0 0

 1 اوييغل اسأ ايلا لكردو 00 «  ةميلخم ناتين 0 ميره نو 1

 : بوكيل سدح قالا ادب تن 0 باغ لك الط موب 7

 عسكتن ىجدلا ف 0 #* ترخ 2 «ماوقأ ؛ ا

 ممل ليلا فاج ٍِف رشاد 0 [قنأوف روغلا مهم 7 اذا 3

 . مركلا كرش هل لاق ىذلا نطق وأ اه ديشنأ ةوخأ ةعاج 5م وهو ىنع ضعل



 0 1 ظ ا

 0 : تيرألل مدن دهر فيضلال غلي ده ثكشاع ١

 17 0 هإ ةايملا لولو و د 7 ف شاع 7 ءرملا

 رخآ لاقو

  اهداضسأ كما سارا ماو, + / اهدالوا .تدلو- لاخلا اذا

 ' اطضامع ىند دق عورز ىهف « اهداتمت امماصوأ تليخو

 لتق نيج عولذملا دم اهكلم تناكو رفعج نب ىسيع تنب تلاقو

 سرفلاو حلاو ىلاعملل لب « سنألاو ميعنلل ال كيكبأ
 9 ةليآ لبق ينامرأ هب تم سراف ىلع يكحبأ

 0 اها لسلاقو

 ' ٠ نتوولا رثأ نم نوالا ف ديجي #* ابعولط دنع س.شلا تاتف تدب

 | اك ساهاهاسةس ل يحاصل تلق فرطلا تررك اياذ
 رخ الا لاقو

 0 3 ' نبع كرد اكس < ىلإ مث كنفدب ع نك

 1 اي كس طرأ مياتنأ *«* 2 تاظع يل كتايح ىف تناكو

 »د

 د

 مد هريغو لامجاب دلا نت باب اج
 6-0 يل قعلا محا نم لاق

 .. ليجتلاو تيزلا تالفغ ىلع « .ةيشع لك تيأللا انس نيزب

 "ضربات ىتحيجالا نعدص « اهاوشنعا قولوا نلاول دوو

 لدرمشلا لاقو

 لا نم ىذ ص مناع اوخاو 5 موقرافم فيديا ىرقالا

 و قادنعألا ةينضنأ لوطو 5 متل نم اكول درعم

 . ىبالكلا لاتملا لاقو



 دمسلا

 دسأ ينب نم ىبا ع
 ائاو تعطةماام رمنولوش :

 اتراوةلاخوةةضطاو ةلكش 0

7 

 سبع ينب نم لجر «لقو
 الجر اومتكرحدقل ىداؤف بأ ٠
 5 ههنا رنا أرما ناك
 أح رامجلا لذ 0

2١ 5 

 أهيلاط مانذإ اه املا ا 3 ٠ بع هضرق قال فيسلاب ذال نم
 هيلطإ 20 ادلاخ ورما سيل 5_

 ةلةلخم كح نأ كردل خغلبأ ٠

 مول> نع سا روما تناك

 1 بشرب

 و + فقسأ لا
3 

 8 ع .

6 
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 ةسفام_ هانت واحلا 5
 هر ء ىجن 3 معا مويا 00

 نسا فردهل ءاقيلا عن

0 
 بوؤي ةبيغ ىذ لكو 32

 هومر سانا لاس نم 5 5

1 1 

:: 
 نغءضلا ربظ رعأل ىفإ

 هل
٠ 

 ناناهو ( نوفزمي الو اهنع نوءدصن ال ) ةنملا لنهأ رمح فصو نيح هلوق اهنف ةليلَقلا

 لهأةبك اف ركذ نيح لجو زع هلوقو ايلدلا لهأ رخخ بويع ميج اتمجج دق ناتملكسلا
 لاقو ىباعملا كت عيمج نيتملكلا نيتاب عمج (ةعونم الو ةعوطتس لل ل

 سأل لملا 315 أم هتراول د

 ها اكلي رتل اره زا وع

 افصنلازواج دق لب فصنلا فرعبال 3
 افستعاو قا لهس لهسلا ياخ #

 اهنألا ترعل ال
 اةنحانتلا دح 3 كولا بهربوأ 5
 انضنتم تاغ وأ لحي ل :

 « قنا هتيم امإو اب! أمإ
 افتح تر فاذاغ هايج ؟كماه
 اهد وأ تام دق ائنم . يذلا 20
 انشكناو باجيا ىتح ةعزملابو" 1

 انتكلا لكا نأ ملعاو ىنع -

 يسكالا ثِمَح 0 ابعولطو 3

 سرولاك ءارذص انموسغو +

 نما هناضق لصف يخمو *

 بوؤي ال توملا تاغو #



0 30 
 0 25| لاو

 3 00 امهرد ياخ ينع عفدسب « نكي لو هيمهرذ رخبل تكر

 رجأ الو دمج ريغ ىف اعتشأو « هفرادصاو امهذخ رحبل تاقف
 "1 بك اوارمتيدسما « .ام دعب ةريشملا لاوس عنمنأ

 5 ىلدهلا لاقو

 5 . ييبص نيسي ملم ىوش لوقأ « ةبكت ثدحأ هدا اماذاتنكو
 بابلا اذه ريغىف كك

 0 لاعبا ةبيط ءاودالا نم ديعل * اهنا بضلا لحب انضر هللا 07

 0 0 دكر 4-5 0 يف هتب ان

 ظ ثيح ءرملا لاّقف ءام هيلع قّتسن نوذر ىلا ثراحلا وأ رظن. لاق ىلا ينادحو

 5 3 7 دلك ارز نير زخم لاقو ىر اع لتوب مل جلمه دق ول اذه هسفن

 00007 ليتق نم ةشيمملا ىف ينغاب * ظح ريفي بيبللا ثبل امو

 00 لوعلا نم ظوظحلا تاهو 5 بيع لكرتشي ظحلاتبأر

 0 رخ الا لاقو

 77 قلخ ىف روههملك تيّشو افاس مهحأ نيذلا يهذ

 2 ىنكي الو ينك عجضتم * قنح ىلع ىوطم لك نم
 2 2 ظ رخا لاقو

 1 01 0 ل و ناو طرف انتل امانيلاغتك لومو
 0 سا ف يرو ةسدملا ارو كار هساس اا نلو ىئارءلل لاو

 نمو ) لجو نع .هللا لاقو نيع دبع وه امنِإ كِلُذ فلاخ هنيع نعو هنع باغ

 10 0 نإ نم مهنمو كيلا هدؤي راطنش هنمأت نأ نم باتكلا

 ءاتك انك يلو لوضفلا ةلقو زاجيإلا ىلا فاضت ًنايأ انركذ دقو ( فاق هيلع تمدام الإ

 5 3 00 داتا ورا الايزيعا ايفرعت نايل نب .رم انآ هيف ثعمج
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 : كتيب

 7 22 ءهسازو يو تضارب

 ١ هتمط أول نمتاداسلا نهناو «

 رخآ لق

 5 ءاظ ىلا يف 0 تفرع ش :

 ةفدح نب ةصيصم لاقو

 الا هبل ا مماظبأ 3

 لوق ةكردم نب نع ذاك

 7 حابص يذ ةماقإ ىلع تمنع 3 3

 رخا 1 لاقو.

 * 7-9 ءاروعلا انأ تاودقإ :

 « اهدودم دنع قس . ليا نيك 2ك

 كك راثا ىف كاعاتتم هذه 3

 دليو+ نب متشرلا

 « اهوأع لع الع كلل :

 ٠ الك ةيلاهترجز 1
 1 رخآ لأ 3 1

 * دح ًارقناجسلا' ءا رشا تا -- ل

 « ةحانج نما كالو يذل نإ 0

 * قدص ءانا عع دحلا نمو 1 1

 « هنرواعت ميرا دحلا اذا 1
 ظ رمل ١

 »# هموقل لاق مث ىرثأ ءزكلا اه

 3 مدا ارضولملو

 (؟هذ

 [أمريعس روش ران ىلا كاعد

 رظي دوسلاو مهف طمخم

 ملظي كلابأال عاطم لكو

 دوخإ نم دوش أم لسع

 اكمسلاو رملا ىرشي ةلجد طشد
 اكرت نع ىق ذا رعأ تولاو

 اهله دف ةضاس تبا نكن نمو

 ع

 7-3 5 يل تاز

. 5-5 1 32 

 1 ادي ام تنقع

 هل رننالو َر انوإ هباب ىدل
 الّقعمدق ىلع يشع نم صن أل

 أعرض ناك شوأ وسلا ةانن

 ممعملا هيلا يغقملا ديسلا نأ

 رظأ وهوهمعر مولع ناهو

 ( ثلا ناوبح -4)

3 1 

١ 
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 اذ
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 -:لطتلاللا 4 هوما 007 اها ه9 تدع و ىيإ
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 قو وزنا باب يفي و» وهو ا رمح الأ دح وهو ديرب َن ثراحلا لاقو

 00 ظ يزئلا دعب
 |[ 2 رضم ىلع ريجنأ الو ب ه وحأ الو الكل

 00 نه يلعلا جد « اذا ىوزغ امنكل

 0 ىنزاملا ضفخم نبا لاقو
 0 مكاذ اف تبيصأ « ةبلكءارح مويىعرد كذا

 واما و سواقو ىلع ٠ مكاذلبف مبالسأن رم كلت 1

 را و بابشاا ع ةنس ىلا * لئاونب ركب ىلا اندرط نو

 | يرن يجب رتيدبوط ا

 )امو ةاملا يف لذ لزتمو # هدنع ةذاوه ال ودع 5و

 3 ع
- 

 0 رخا لاقو

 .اهبنأف نا وهلا ميس كك وبكو ّ |ةعم ودلك اطعأنا لّفملا اود

 الأ ةراد نبا لاقام فيسلا احم م . هناف جاجضلا اهيف اود 1

 ع 3 ْ ظ ليلو لاقو

 017 ملظ الو لع ةصلنم لل ودك اهاطق ناك

 000 ظ ىلا
 نبا مئاد هيفس نمو« حامرا نه دوسال دب ال

26 
3” 1 

 0 « حارلاب ىتثب ديدع نمو *

 6 2 رع اهلاعم ءادهصاط #* يعاف ماوقالا ةدايسناو يلدهلا لاقو

 0 ١ ةئيبع ن نايفس هدشنأو ردن نب ثراحلا لاقو

 . هدوسلابىدرقءاقشاانمو # دوسم ريغ تدسفرايدلا تاخ

 0 1 25 ةليخم وأ لاقو
 - | ديس نورفطإ ولاديس قا ©  ةنال كودوس موب ناو

 سيق نب فذنحالا ىف ةداتق نب سايإ لاقو
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 ًاضيأ نيكد لاقو

 سفن الا فاطل تايفرشملاب : » ئستحلا هيفاطيط نطو

 ا 3

 ىتلاو رمل ىنيلل 4 ىرسلا فيلاكت نوملغ لاط 3
 00 ضيم نيض فءاور ١ ىجعلا | اة نها حا 0

 4 وش هر وح رالاهذه ىف 9

ّ : 

 «* ىب مث اهب قربلا كروضو #

 وهو هعرص تس ىر نيح همبس فصوو زحارلا لوق فوذحلا زاجالا نمو

 يو ةأرملا لو ظانتالا باب مي زوجي امو * اخامو هفوج نما 9

 ظ تيبلاب فوطل
 لاطلا اهف راختةيجهو مه نهاللاةيتلاتبهوشلا 0

 بيهاذ لكحو مايأ عاتم * ع دا ارا لما

 منو رضإام ةجاجللا نمو * ةجاطناهراق رس
 لطخالا لاق

 اوردق اذا ًامالحأسانلا ٍظعأو « محل داتتسإىتح ةوادعلا حش
 00 ردن ن ةيراع 0
 بر نويف تبر>دقو 11 د رطل امو روناغل تربرط 0

 باقي نوئجنم الا نيهدلا امو 387 هلق هلا شيلا اذامتبرجو ١

 هنا لكو ىاملا َكنع لثمو 03 ىهم 0 أ 0 ا 1

 هلداعت تنأو هيضممب تسلو # . هقلأف ءاد وهو 0 هللا اذا 1 ٠
 هلذاوع هفوع رع ما م َر اذا د سم اب دب هش اارمأ ن .,ل زب 0 8

 هلطاب عورلار 5 !خرفا عورلا نم 0 ةوز كب وي نا دقو

 75 مجد و ماجا حج داع الاو ونسيب عهتلاووىبإ رإأ ء سسج و

 ده 42994

 3 -_ا



 55 ٠ را ...

 1 ا ىدوع ذفانقلاف جلش لحو « ىتامذ مق نديلاب تقات نكلو

 | ىدللا ءابلاَو ايالبلا لمح « اعيلكع بر ىرمش تربع دقو

 4 - ىداوذكو ةمورك أن متاشاك « اهنا فيلاكتلا كانت اببات لو

 - ةصوشع يش نأ كبحو «٠ بوثم انعكيزجوأ كيزجتس
 0 ظ : روعألا بوقعب وبأ لاقو

 03 ..ادحأودوأنأ ين /كبحو ٠ ةدهاج ةدولا الإ هزجأ مف

 ا فصوو ا لاق لوضفلا فذحو زايالا ىلا فاضت ءايشأو

 2 8 عضوي ملام عف 0 لاقف امضوو اةاوق غفر ةعرسس ىفو اهودعو
 3 005 لاقو « عانص امن دال لاف 2 تلاو طاشنلا هلا خا كسور
 ون ةيلمم هنك ىف ه لاق اسرف رخآلا فصوو ه حضفأ راهنلاو ينخأ ليالا :

 8 رخ ألا لاقو
 ..اوحلطي حمو هيخابادي « حبل سل بارسلا هيف همبمو

 ١ « اوحبضأ ثيح اوتاب امنأك #

 / زخ آلا تيبلا اذهب لقمو

 000 اناكدم اغاكو هء ةّيقك .لضصو ردب امناكو

 لا : 0 1 نخ الا:لوك نمو

 ١ _ لمرملا نم ة'ساسف ل 7 د ةل.بل 86 نار 2# تزواح

 06 جرف ىلا مث لك « جاتعاف محلا ينداع « كوت لينا تلا رو

 1 رخ الا لاقو سوسوملا نارفيعجل
 000 بطل م هم اذا ى * ىنرأ دن هيك نم ضقا

 00 تقحلا 0 4 * هيجي مل ناو ماسإ ضي

 0 3 - برتألك 4 هيقفر زيمبا * للا طفح لقتل لكوم

 ” سرتلاك ةموعد ىف طوسلاب «  سنعلاليمذ تالعت دقو نيكد لاقو
ْ 0 

 ٠ ليللا جرع فا 0 *

56 



 اننا ل
 3 - يك
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 ماك ريغةرماىروشلادبقةنالو .« .ةسف رغما ىبرعلا نم نداو

 تاق ديؤي ل لصأ 5 ٠ ايا نلافاتملا كك
 ١ مرا ريغ ايلعلا مامال 0 ىنلاب م ملا درطت_(.: ال كاف

 3 : راصنالا شيل لآ
 ' ءافش هل خيدلاءادكح #« ءاد ماوفالاقئالخ ضعنو
 ١ ءانا هل سيل ءانلأ نك :ه داع هل رسل لولا س١

 ظ املاق ناكنا ارث طأت لاق
 لظو ةزيفىرمتتلا ترك ذ> «- اماذآ ىتح رقلا قش

 لك قاذ دق نيمعطلا الكو * ىرشو ”ىرأ ناعط هلو
 لزأ م.سق ودغإ اذاو « لفر ىوحأ ىلا ىف 1

 3 لما هتدقع مصم تخأ نبا هنم راثلا ءاررو

 لصمللا ثننب يفأقرطا * اكان حضرت بن ١

 لجخألا هيف قذ ىتح لخس « 0 لئمصمانانام ري 0

 لسيام اذا فقربلا انسك * ضامي ىّدرت دق ضام لك

 لفن ىلاغ دمت قيس نا". ورحت ن داو ال0

 لد ن ةمالس 0

 اعصعيش اكلي ا عصعصأ 5 انش ناك ىذلا دولا كيرجأت ٌ

 اململ' كوين تلح ول كيقاوت « ةنده كيلا تِلَش قدها

 اعورأ قئالخلا دوم كاندججو ه انف كونأ اهون كيا 00
 7 61 0 جنيها عر ناو #* نا كيلا اندهأ تش ناك

 اليحا تلال او ءات علا ذب سس ع ل نب رشا َن دو# نب ةعصعص لاَعف 3

 رخل ن سؤأ لاقو ءادف ريغ ع نم لبس فخ هدب ىفريسأ لدنج نب دحأ نآكوأ ,

 داو ركشلا باب ىف عمن وهو ا نم 1 اذه

 دعتمو يسارص فلا ذا ةميلح 0 اموت ءاوت تامام كرمعل 7



 ظ ل 3.
 | ركارو هنلغ ةتنفأ منأو ه هتعدو 'ىرما ىلع هلالا لص

 .رخ هنجاسمو هت امنوديرب عاقرلانب ىدع باب ءارهشلا نم سان عيتجاو لاق

 0 كاأقف ة ةريغص تن مهبل

 دحاو نرمازال دحاو ىلع * لزيمو بوأ لك نم * مهم

 ريغص وهو ىراصنالا ناسح نب نمحرلا دبع لاقو

 : 595 ناسح راد ف ٠ الثتخم تاور يلا ملعب هللا

 . ىلا ل هفصف لاق ر ءاِط عسل ا ا

 الل ىذلا ناكو ةبنكلا برو.رمسشلا ى ١.: لاق ن زن لق ةرض هنا ماا

 ظ مخ راخ باتكلا ىلا فاتخت وهو نوراه نب لبس لاقو

 0 أَو تبرأ لالا « هل تاكا وطبم كلش تان

 2 لطم وفو .ةطراق لاو
 ل :

 0 ايت رابا كقالخ ربع دوق نم كلا

 ىدازإ ه2 شبس ينل - سس # ميغ اكو نسم تام ام اذا

 1 3 ّئ داجبلا ِق فئلملا * ولا وأ *# نه _سلا وأ محلب وأ ريس

  هأع ني نامفقا 1 04 ا

 5 ىلا عا لاقو بطولا داجسبلا ىف ففثملا *ءىشلا ىممصالا لاقو
 علو ضيأ ا دوما ءأأ ادم ىحات ترك لا

 وللا نونا اهتتفأ لاملا نم » ةورث :مدنلاو كاسمالاب كردنت

 11 :]1 لع. ىت ىدنلا ركذب .٠ امئاف ىياذبت ال ال تلقف
 ا ةروش ثلا باب يفو مزحلا باب يفو ةركاذلا يف زوجت اي راشب لاقو

 1 : هلوق وي ربل اراب
 |. نامت وأ عيصن أو 3 . نمتساف ةروشملاىأرلا غلب اذا

 3 0 ةبار ىفاوملا ناكم اب ديقل ردا ملال



 0 )١19(

 ظ ىباتملا لاق نيثدحملل تامأو

 اهعذي قلخ لك فم تاطرو ه ةزخ هيلا ىلا ال
 ابدأ يرق ىتح اهنووان ه  ةيمد ايلع افالخا للا

 ابميمت .لاجرلا يف ىرخم ءارومت ه .انللا نرءاتطنواناتشاو ارا

 ايعدتب - هدا لذا كلل ىدلا تن تشو ساتنكذ :
 المح رسسعأ سفنلا م أطف نكلو 1 ١

 اضيأ لاق ١

 اهنياتست ةمحض ىداب يعاضر * ىبزفتست ةءايه ءصا تبكو | ظ

 انيق لاجل لدن فا لكوت 8-3 نينمؤلا ريف فلا | 0

 نيا وف نا ىدأو ٠ « ابماما وهف مالسالا ةمأ يمر ا
 ايجيفت سيب تنحاوو لشلتا ه6 0 ىتح ءاقثعلا كك َْ

 اميبتسي ىوصلا 1 نم لك الو «* ىد:مقملا هافوصو٠ لكأ امو ٠

 اهنوعو بواعملا راكبأ قراوط قتل تح لعلا 7 نارا 38

 ىباه نب نسما لاق

 2 دشاملا ننال لاك اد « يدهلا ماما نورامل الوق 0

 دساح نم كرجودل يلخأ « هقافشاو لضفلا ةحيصن

 0 5 امور نيح ءامصلا ةرخصلا 0

 دهاشلاا و فاغلا ٍدحاوو #* انهن ءايد ةعاطلا 0 ظ 7 ا

 ديس[ ولا د 0 « ةرذق نم كرام لع تلأ ١

 دشان الو كاد بلاطل * هلثم ام هللا 5 0

 دحاو يف ملاعلا عمجم نا 0 ركسبتمب هللا لعسسلو 207

 1 يلماعلا راض أ

 اهدان-سو اييم موقا ىتح 3 اهدي عمجأ تب دق ةديصقو '

 اهد اتم هفاش مق ىتح #« هنانق ب ا 6 فقتل رت

 4 اهدادزا يل وحاول رحنعك * سي تل حتملعو 3 ٠

2 

4 

 ٠ ١ ا "يي 1 3

 7 اوى

 . 1 2 3 8م و
)2 ,1 - 

 ١ : 1 -'.. مايل



 ١ 7 2 تك يعل اذن 5 ا 9 71

 (ا4)

 مد ةسارفلا ةدودعو نافلا قدص ْق بأب 0

 رجح نب سوأ ل اق
 56 ثدحم باس # فام وخأ حبجن يلم

 طيءش نب دمحأ لتاق ةضنلا وأ لاقو

 : ديزي 5 نظلاناف * نيش ربخ 5 ال ناف

 نأ ٠ كالا نس ماظنلا ماكنت تنأو تاتعأو تغوار اذا كنا لتخملا ىال لبقو
 للادبع : فريك لاقودخاو نيف نم ريخ اكشش نوسمخ لاق هيفو ك كد نانلا كعب

 0 ابايشلا د ففامر بيشهب 0 / اا

 ١ لاغارلا تادل تباشاذا * اباوج ايعأ الو هل تاقف

 اباصأ وأ ضرما لافامآذا . + « مزح بيشلاك اذ ت <” نكلو

 0000 نسف ناملل تن نمنسحأ رش يلا نظلا ةدوج ىف سبلو
 2328 حاط ءرأان ءظشاطاذا « هلا معا نظلا باوص ازونلاو

 لاقو هنظ سلبا مهلغقدص دّملو لجو زع هللا لاقو
 2 - نظلا ىف ةعبر ىبأ نا

 0ك ىناعد دق ةرسع ىغلل ناك * داؤف داشرلا ىلا ىناعدو

 . «قأيصع يل تفرع كش ريغ +« ىنرق هفثنك ول هد كاذ

 0 7 3-2 نإ ضايوطلا الآ لكي الو شارفلا ف 0

 3 00 ظ بابلا اذه ريغ يف ةعامر ىبأ نا لاقو

 ا 6 اكو تراظن اذا « هنم حصنلا نيع تنك لخو

 014|0 1سأ ىرأ هل تلقو .ه :اهنع تيبق“ هنن فاطأ

 ' اميج اهاننأ ىدعو ىبأ « الف ىدبح هداشر تدرأ

 قرابلا دا

 2 لبلا عقاوم لثم لوقلاو..* هضرعل ءرملا ىل رعشلا

 لصحلاب نبهذي ذفاونو « هتيمر نع رصقملا اهنم

1 5 

 0 يعن 0

000 

 الا
 ماي 8 5و2

 3 ب
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 قيتع كنم هّجولا ناو حادر « ةداغ كلا هللا تيبو تدبش 7

 قطن كنم قاري انآ ال 9 ع 0 50 ال- كبياو 2ك

 قيفر كنم رصملا .ناوااث « .لادرابكنا هلاتيو تدب>
 00 3 ذإ كناو * مجاحنيءارذلاحوبشم 5

 - يونغلا دعس نب 6 لاف

 تيقوةبضه اناهونيكف *« ئرقلابتولااغإ ىلايثدحو

 بونجهيلعىرجتةب رش ذب #* ةم نيب ناك عامسوامو ف

 بيبط ىلع حيف تانفأ+و 3 ةطبغوقدصرادىفةلزئمو 200

 ةمصلا نب ديرد لا

 دبلم بلصلا فرورحم ىلع حيشم * .ةئير لاز ال بورح سيئر

 دغ ىف ثيداحالا باقعا م ويلانم * طفاح فاعلا ءزر ىلع ر بص 2

 ىدب تكلم أع لأ و ترذك ل 51 دا ىدحو نوهو ٠

 مه وق نبات

 ا اه حاصو * امجرو يحاصاهادخ اذا

 امقنم يوابملا ءام ىف كمدأ « املتا الالح نهم نبع
 ١ د ومح ا ميدبلا ف زيارلا

 شن :بانشلا بيضاهأ اذاو ه0 شمدن ديس فا

 دب م نكاح نجح لوكا 0: >

 الئانو امزح سوباق ىنأ ليفك دجأ مل نياءاقلا لعش تعمس

 الزان كتب لوح -ىضضأف كيلا - ه: ةدلب لك نم رغلا ماهلا قا

 الئاس عسارملا ىوح دق ناك ناو + ةتالج داو. لك هام ع 9

 الئاح ءابرج دا صولق ىحضتو .« ادنلاو عابلا كاريكا تتن

 الطاب كنحدمب ام ةتوس و * هيعس كنلب ام أم كام الف

 ا

3 5 

 1ناف

0 

- 2-7 



 - 0 دحاو

 ةساسعا 51 ا

 د راق وضل 07 د ايحاش ةندعا 1 وضل تأ

 نكن نمو:تنأ نادل لءاَنَم كااقف

 : م ةأرما تلاقو

 ينناف بحا نم ىنولات ناف
 ان ىلولسلا دمجلا يتفلا بحأ

 ىرخا تلاقو

 دلاخرادلا يفواسندلا نسحأ امو
 انطلاق ما تلاقو

 هلوقب ءام ىآ لزم ءاماق
 تردي 3 لو جرعنك

 هبوتم نع ادقلا مرا مين يفأ

 هنود فرطلا ريقي نم بيطأب

 قاشعلا ضم»لاقو

 اةرملا لد نقلك ىلا تاو
 ةرارح ىأق تروا ىنلا تف

 مهاكف ىبلق ا ىتلا 0

 ش ةقوشمحأا تاادق

 ينادعو ام يتتفاخأ ىذلا تنأو

 ينت3 رب ىتح سانلل ينتزرباو كر

 ان

«* 

7 

1 

0 2 

7 

 | قو ةقرتف ىلودم - كاف 5-5 لول ١ هني 7 0

 وز راط نب .بمك هللا تاإبو بدا

 ةرافملا ب ا اداتعم .سانلا ىلع

 5 ع 5 تملا

 انا 0 بيع هب نإ | اف

 0 آ ماوس ءانحتس 00

 ا نيتباملاب اطملا نوحو

 ٠ ماكو هو باقلا حرف 228

0000 0 

 : 0 را 1 مه

 8 ولك ةاشولا لوق رم ىدل# 5 أدب دق مسجلا ملكي الوف نا ولف

 ا رح ٠ لاقو

 ا
 * "زهرا 2 :

 ا ً

. 1 . 0-6 
 ش

 2ث سس



 2 ا

 0 1 ١

5 

 ظ 26( 06١

 لمعي مل ىذلاب فذقيو 00 هيغ لماكت اذا ىلا ىرو 0

 رخالاقو
 ذيع انح ام اللا نانا نم. * اماس صو ىدع 2 لاو 8

 ربي#-) 8
 ينس نب مثك ألو دلال

 ْ انينف انيك ىبرتاتمو *« انؤوابا كليو ىبرت 00

 . ْ نيدجلا نش ل

 سجن ثداح نم ىداؤف ىناب * الف ب وطخلل تحمسأنآلاف 2

 نيس هته ةزع ليحضر. 42 هتلر ذل ىف 30

 / رخالاف 2 ةو

 بارتلا ىلا ريصي ميسلكو « بارخلل اوناو توملل اودلا 1
 ىناحالو فدي امن تأ « ادب كنم رأ م تومي الإ 3

 بليل! : لع كلل مجه اك * ١ ىرشم . لع تبعي كك

 را 5
 صوصخمو موه م نيد نم سانلاف * يدوغوا أرما راح ىطوخ س ايا 5

 ص وةنع صوقنم هاا 1 هب طاح اسدلا هذه يف 'ي هللا 1

 92 رييحالادشنأ

 ىلاعَس روع> نم“ لصنتت كيس د 0 نافل قاطنم ىف ش 1

 فرطلليللاةيجدنمادياماذأ * 7 0 نم ال ا

 هلوق وهو سيقلا ىرصال تدب نم عمجأ رأ مر جالا فخ لاق ١
 ٠ ذاؤو ةازؤو داعو 6 -داقو  دافو داجو هافأ 0

 سيلا ”ىرصأ تيب نم عمجأ رأ ملرمحالا ع
 لفتت سيرقتو ناحرس٠ ءاخراو هنا اقاسو ىظ الطبا 2 ٠

 تهب ىف نيتفاتخ نيتااح يف نيئبشب نيكيش هبش نيح هلوقك .هيبشنلا ىفز' را
5 
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 بقنا عم ريثكلا قيم لو # هيف ديزي ليلعلا حالصاو

 0 3 ع الو

 !هياطا تا أ ىذلا لاما نم دش # هعممج ثانع دق الام كلشفحو

 : ع 2 ىلالحلارون نيديمح لاقو
 0 ”. لئشلابل تن فوسالزخبلا نم * ىرب الف مع نباي انع لغشنأ

 ٠ 0 رجحأ نبا لاقو

 | لمأل عماطلا قب رم وديدقو * هبحاص نأ ردع اوفاقكلا اده

 0 ظ لبقم نبا لاقو
 ظ 1 [ ىشيعلا ىنحا:يرخأوت 1 8 ايف لايران رالا لعل ل

 -- 5 :١ دنه نبورمتلاقو

 ا 0 لا ءادسأ ىئانم 5 ءاهمالط نع م اهني يذلا ناو
 0 اا وا هدم <<

 اهلاق ناك نا ةيمآ لاقو

 لقا 0 ةحرف هل 5 انف 9 نم سوفنلا عزب اعر

 8 ٠ . رخالاقو

 2 م بر هر سلتا م و شع # اهدبو ىف هللا ركسو يتفمر

 دق .لاضنلاب يدبع نكلو #3 امتممر يمر ول موي برالا

 57 .لازبال نا 5 ودل ل أمد تاراحل كلاق ل 3

 اا 0 000 رخآلاقو

 0 دع | دملا نصغ ل واطن الأ 0 ابهش 2 تب دإ ىدِي ابطعأ م

 0 تخاصأ تاق وطم # ةعان ءا رغخ 6 معاطن ع

  ىدومشلع ن يكفي * لقف ليخبلل كلهم تعمس ناف

 7 0 0 ىلؤدلادوسالا وبألاق ٍ

 , ل يذلب نيزي يتح « هدع كردب مث ىمب ءرلا



 2 3 ١(

 اذه كعرو نظأو هّللا لع هللا هضغبب ام عرولا نم نا ىموم لاقف اى نم :
 0 0 :ل| راص نود اذكو دك نومألملا 04 لاف لاق اعر 0 ناكو عرول كلذ نا

 تاغأ قو ,ريدنع وه اذكه م ىتهاه ىراوي نا لبق وأ ايش ىف زاح نيحوأ سأرل ةف

 ل امام .رقو ىلاءت هللا ءاش نأت تاق 5ك وهو ءرخ لع مزج نأ ةراال

 سه تسلا عولط عم تاكا ثردحلا كلذو * ىل 0 تندألا ٠ نم نب ىذلا تقول ف

 ا ءاو اذه اعيش كال همت لا يورغ عم نكذاوايخ كلذ 91

 باوكأ لع لخد هنأ مر ز كالذ عم وو ةتدلا ةلم إلا كال" ف وه لإ 00 طق نأ

 7 هللا لاق - دلل ةفم مهباكو 4 ةيذئش بايت مهملع تاو و مثددع فرمف ظ

 ركذنسو ابعر مهنم تكل ارا ءارفمهنم تيا ولمماع تملطاول وارإسو هلع هللا لص هيبتا ىل

 ينمثلا لاق - دملا داق م ع اف 2 ظدحاف اي 0 ناف ةلجج رعش ءالرداوأ

 ---- هل كيبل ىذلا ليلذلانا د هتماللف كرد دضعأذ 93 8

 دع هليل ارا ميضلا سالو 6 هدم لا هادب م 9

 "تامل 2 نذل وأ

 رع ريغ دج سهدلل -« رزأح لستم“ جباولا
00 

 4 نمريخ ةوملاو 5 د

 اأ انلدلا نيقدبع 0

 لب ا هللا ا ىن لذدو #2 لو لاودماب انابح برن

 عاملاو ةيمقلا 9 قاع

 2 قافشاو حش ء.ءلاو 37 كردي 2 مال عا رث

 نم بحعل و ل مد 5 9 هللا ىضر باطما نب ر

 2 ريخ نم هللا يوقنو ع 1 ريغ قح 00

 عاطاو ةكفلاو ناه * دالاس موق ةوقلاومزخلا يورو (؟) 0 ىو

 هيس تل
 تت يفلا

 ل

 0 م مو ةيود )و 3 0 ةحرابلا ةيرطفا ]| لاق نا ىلاهمدحلا رادف نار نإ



00 )11( 
 ْ اف ءامس الا. ن.«عو ا عون لكاو طظفالا ٠ نه برض ثدحلا ٠. نهفبرض

كل حاصفالا عن ءضصوم ف حاصفالاو لزدال ل' نطو ف.فخال تيفخلاو فيخساأل
 ا

 : 1 0 نيدملا مضوم لَك لاو لاج لا مموم 3 لاس ةءانكلا معصوم ف 1

 يعل

 لأ بارمعالا هيف تامعتساف تيطلاؤ اولا باب ىف لخادو ىهامو كحضم هنا

 نمو ىذلا ثيدملا راص هلا 1 ةفاخ ىلا تادبأ و فخ هظفل ىف ناك ناو هتبج نع

 2 ل 0 لإ اهل: نعال نضمن و ايمالظك اب دخابو ( اركي سوفلا رسب نأ لع

 ّ ا 0 بان لماتبناو ز نمتلا ررظأو عدترا كينلاو ربالاو

 0 00 ملا رورخلاو فاشن نم هعم سدأ لجر وه امئاف

 متم ةلاذنو لمعتسم مؤل نع الا قافلو ءاير بحاص طق فشكب . مو عنصتلا
 ارملا دجسلا ! ىف دشن سانلا ضعءل هعمس نيح علقم سابع نب هللا دبع ىف مهل ناك

 3 1 | لهن طا ودم زا سنع ايبا نينكف هو

 ثا "رول نايشادر نببيبش لاق ءاسنلا دنع ناك امثفرلا امنا لام كلذ ىف هل ليقف

 ١ 0 ا كدر كاسسلا اقو « اكاين كني ريملا كني نم « ءاقزو نب باتع
 ةنعّلأ ي يضر بلاط ىبأن ب ىلع 2و رده لو نم هيلابحأ هناسل مطق ناكل

 ء نم لئاتع هل لب |اف توببلا هذه ىف نم هل لاف ءارصالا ضعب ىلع لخد

 نس ىف مدقب هنع ىلاءت هللا يضر يلعف هب قطتي هيأ ربا لطي نم ىلع لاق برعلا

 ينال ءاقرو نب ليدي لأق نيح هنع هللا ىذر ركب ونأ ل |اقو ىناعملا ف شو ظفللا

 )| زخو ءالؤه سمكق ولو كنادو سو كثار جعب اناثج سو ةيلع هللا

 وم هلوف اعوفرما وور دقو تاللا رظب تضذضع ةع هللا ىشر رك وأ ل |ةو

 لا يه ةيانكمض 0 اوصل ا نم ىلرذعن

 0118 ةغالا هذه لهأ ابامعتسا عضاو# ظافاالا هل نكي مل ولف دعإو

 لا فخ نوما لا ذك |طخلا هجو ىلع الا ىنعم اهنوك لوال نكي لاهم
 5 تلو لاقم م اقم لكل لاق ىذلا باوصلا لك ب اًضادقو.| مم* ءامسالا هده مفرت نا

 ْ يسوم ا يو و نب حرا دج باعجأ ا نوف ناك ثدح دع ل اخد

0 
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 ابعبتيل ماقاهنا كش رف دواد ضف ضرب بايثااهياعو ناتبيجم نانيعو نسحو اوت اهل

 الا كعفنب سيلفأب + مين ام تدلع دقدل ت تاقعجر الف كالذ فرعي ينالغ 2

 اق 1 ئث :ىعأو لوقلات ثدت . كيك ف ع انا ىت جاف اعاودوحجلا ين مكيغ الوقد 2

 كياعامالول تاق ناب لوقلا تئدتنا لاق دماو الاب ايلم ناكر د 95 اعوأ
 كلثم عنع اعاتلاق ة ملط ناحلا ىلا تدنتسا ىت>تكحضذ لة كم أ 1 ريا ءأيس ن

 يقاوم را ءايس راص دق ذا اماف ريما ءاهس نم ىرب ام هيف ممطلاو ىلثم عاب ف

 ئدابرطإ لزب مل ةأيصإ رعتعملاز هجن ومجرد إو تاق اف ع

 لحجر 00 جانلا تءدقتق ديرب ام هيف مكع ىذلا لزتلا ىلع اهدو ت

 مو مانأ الف هر 007 تذخأو مهءاو> مولا ىغتدقو لزتملا ىلا ها ظ

 هللاو اولأق 5006 ؛راط ىأف لاق تبهذو انغرف دق هلو اولاق يم نبأ لاق اه

 هللاو ماو ة ليتل قورأ 3 رطلا عماج يف موقأ ىتح امرأ ىف اشو

 تاسنابطق عمسأ مفاريخذ 0 2 ىسمف لاق مأ اولاقز الا تنتاف دقف لاق م

 0 روز نايقل ابأ ان .اجأ ضعل لاو « ةمالسلا ناك

 لاكذ مال_سلا هياع ل اط ىبأ نب ىلع ءزيعال ىذلا ءزملا لاقوه ام زيتي إل

 0 زج ةزمح ىلب لاق هريغء 2101 يسرا ىف جيلا 1

 ىلأ ىف لوم اف لوم زمش ال وج لاق نئاسلا ف لوف ]ف لا ءزيتال ءزج رفع
 ءحت ريب لاو نإ ض ءزدع لاق نامع ىف لوقت اف لاق ءزيع ركب بأ لق رخو

 نيحناملن اليو يبازكف ذقت زج ال لق وادم ىف لوقت * ىاف لاق ن

 ناملوب .!ناكنوكي,نا الا هيلع عشق لف بهذ 2 ىأوملا ءوجتاال كو ملألا

 هنأ مونو هر دص يف ر ركل ءزملا نورك دن نيماكتلا . ١

 ابرك ذ لبق رك كتسوز ةقلأ م م اعكلذ انزحتساو: ثرداحالا- ذم اا

 ء زج هي ىذلا ءزجلاب هود هرطخ مظع اذا 9 ل ناو ةمساؤلا

 تاس أو دراوُسو راصق 0 رمفو 0-1 راتشاو رداوتو ا >7 :

 لكلو هللا ءاش كول اهصت سوفنلا هب هنلأ تهذيب عد : لك نمباتكلا ؛ر 0

 ههه :كوض عاطل



 | ةعراق ىلع ساج دقو ةدارجدن أك ر فصأ خيش اذاو لاهش ماو ةنينم ءايسلاو

 : ع مجاحم هيعدخأو هلهاك ىلع مضو دقو همجحم ي يجز مادحو

 كلت مضغ ل عشا ت تافؤ هياعن تفقوذ لاق هغرفتسإ نا ذاك ىت> همد صم

 ىف ناسا رخم انك مام قادس دج لاق ةمام( ىندحو ) ىب ىذلا رانا

 نهدف بيلعن هرهدب لزاملا بر انانأف لاق خييش انيفو بابش نيو نيفاهدلا ضخا

 و ىلع اهماوهيدب حسما: ضملو هنراش حسم انينان او دكيلل ايطتل رهو

 هداةيقب لا خب خيبشلا دمعتو هبراش هب حسمو هفنأيف لخدأق هعبصإ ف رطب ذخأ

 1 0 هدب هونأ اذا ادحأ تيار له م ملك كباعصأ تفلاخ كحو هلانلقف هنذأ ىف

 وال هللاو 1 ار كلذ عماع اف.لاق هنذأ

 0 ماسؤدو مه بدبس ل ابق اذا كاع ل قر هقول الف رادو

 ظ 1 رع ينوثدح لاقف انيلعلبقاف مالك 1 نع انكسمأ انا البقع هانأر ايف مثزئانج ىلع

 0 لاق اخ نضمن لأ ليمن اهم « مض ىله رادلا

 يبيغلا عزا لاقىلوللا ىح نبا(لياخلا ىنثدحو ) هب ىنعام ىردأ ام

 هعيخلا ىئربجملا 8 ةعامج هانأف هدايا لع هنل انيلا ٌثءبق طئاح

 اه فصأ نا ًاعيمج كدب ثا لاقو طئاملا لغات فقودهيلا انرمد الف ىواركبلاو

 و ات نا لأقف مرد فلا هياع ىمدأو بيبح نب رمتيلاهل © نا مدقو لاق ىل

 راكب بتك اف ىل !أعت هلا كحالصأ لافءو :يلعل 0 اليلق لاق امم

 را باتع نبال تاتو لاق كلبدد نيد رق قرا ىت» كتوفشال راكنالا رم

 : أ هللا تيل لاق هتلق يش ىأو لاق هصصق ىفدب ملكتي امو لازنلا زيزعلا دبع
 لا انأو ىتتلخ نك , ل ىلامت هللا تيا را باقع نبا لاق روعأ ةعاسلا انأو ىنلخ

 و هل افك دقو باده نب رم ىلع بات وبأ لخدو نياجرلاو نيديلاعوطخم
 بال ديسأ أ لاّقف ريهج توص هل موجحلا لقاك ناكو هدد نيب لثف هوزعل

 1 كن جرو كيدي ماطق دق ىلاعت للا نا تينت كنازيميف ايعباوث تيارولف |عباهذ

 | ١ 8 ترمالىم سلاج ىروبصلا رتل نب دواد انيو كدلص دأو ل

5 3 

0 7 



 فد ٍ
 نانوحلا رم عورسث يف هراد باب ىلع د٠و راح ع غ موب يف سااج وهو هب تررمو

 كدج راد نه كلذخو كراد تعل هلتاقف لاق هفلأ ىف ربخ رحباا كلذ اذاو ةيدراب

 أه ىنب ة.حر ىلع كارم أو ثنع طابام ىف كاس ع -اكرتو نايةسىبأ نبا دايز

 0 ىف يلا 1 لولا ٍِ وم لاق اراج هن تيضرو موب لا اذه لعق : رولا اذه ىلع تلجو

 رابتءالاو هب ظاعتالل عضوملا اذه تاز تاقف رباقملا برق تنك وتلف ءالؤد اب

 ناريكلاو ناري :أ| هدم ر ؟ يل تادف نداذملا برش 0 ولو ايتو كلذ نيا

 للادلإ تالتعاف نيراطملا برق ةراد تررتشا ت تبا راو دو اتناك ماوجرال

 راد مق كأ هقرعأ الا ادهف طف نيرازملا برق اماف ا كلذ ناك بيطلا ةمئار

 *َ هب رضلا لودؤإ نايف مدح وأ مهف كل له وأ ةلاح لود مماع كال له وأ ةلغ

 نب ةءاع 0 ادعو 0 نا تاق ال لاق ةراض رش مم كولا

 لاجر عم ىثني ل || زب الو مول ةيلاد ىتأيف موي لك موقب رورمت لجر ناك لاق د

 ناك هتبب ىلا فرصنا مث اجرخمو اجرف اذه ن. انل لعجا بالا لاقو ليصو أوت و
 رثع امر ىمحالان اكو ءاركب ىمحأ دوق 5 (ىنادحو) تام ىتح كلذ 8

 لدا مهل دئاولا لاعف لاك همم ربح ا هب ىل لدبا مولا لوقيف ةيكنلا نكنو ةرث

 بجاص ليف انك لاق سعر :قاح د[كو هدر ( ىنأدحو) هن. اريخ يح أدب

 ٠ | ١:  3ن< دَحاَو ٠ ىح ةعاس الإ 9 تمد 1 رح هللا تع َْق ليقيل | ائتعاج 0 1

 ع ملا وه اذاو كالام هل اناةف .نريغزف هيلا انعجأي انطق لاق هو هدأ

 يس يتيصختزمم اذا لاقت لهل تاقفددي هيتيصخ لع ضلاق وهو ر

 هناء قا مل ١ لاق ع ال ىتج د_هل اهز.دت ال ةل انف لاق تح : 3

 نابض نم ل اءالاب خرصت ةيناسارخ زوجت ةالوم ىلع نب ىسيعا ت 0

 رملا لك لك أ عب ال كلذ مم اهنا هل تاتذ قاحسا ريمالا تقرأ دق تناك اهلا

 ها اذا تلا :زيللاب نيحياصتو ناهلاب رثث, نيلك انآ لامع ةأذغلاب اننا 3 2:

 ةيدب 5 رطم بغ يف تررص لاق ةمامت ( ىنادحو ) ت ترص ليوا اذاو تك

 ١ (2 ت2 ناوحت ا)

 : مهلا 16 ريما امأ 0_1 ربأاو 25 0 هاذ عزملا كلذ ىلع: ةيلدا



 ا 0
 00|. لابتس موق نا ديرب اغ ىناق دف اولوقنال اولوتتال بارما

 3 | وادا هبل 3 اذان نقلا اب لاك سنترا ودل ا لاقو

 00 ل لاقف 154 ذإ

 1 0 تقو ءاحاذا 0 لام هل 0 دبع ناف 0 كع ع

 2 ناو نبلا انفاق لام هز نم“ رينايدلا هديه 1 0 لا 0

 8 ١ فرصلاف 0 نا 2 لاو ةمراكسلا ةهج ىلع كلذ دعن ىنمزلا

 0 نم غلبي نل هنأ ملي وهو ماردلا ذخأ دب همنع ال مالثلا نا '”اووهو

 مآ دنع الا ةاكز هل سبيلو ةنس نيثالثث كلذت ردم تانك اودْؤِي نا نيرجاؤملا

 نم لاق بدساك نب دابع نب دما( محو ) م مم ءاوخاو نيرجاؤملا

 بف ركذ ةنام كل دلو نا مهاينغأو نييفوكسلا بايط تر ناورم نبا
 15 اي ةادال تلف ىلام رك 0 : آل ئردت وا را مهيف يرتس ك كياف اد

 نع يمس ” لل ع قا د ؛و يب اهف ىسفن تيس ىنال يلام رثك امنا لاق

 7 ماد ال ت تلف ىزورملا لوق ثيدحلا اذه هبشو ساناا لاقام يل ايأ افادت

 | ٠13 ىلا دنع وهو مرد ةلانرب يربط ضيأ ءانبل حرت رتشا ىرهوملا
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 كو سانلا ل ١ م لع ءإذ ىربط هما هللا م اع اذا لاق مدد كال يراشن ىبسم وق

 ل لاذ ن 51 فيك ىلاب لع 000 امون تلقف ةمبزخ يأ ىنكي سراح

 هلق ل لاق ةعزخ ىمسي كونأ ناك كنع ىربخأهل ت تاق هئبأر مث ةمعيزخ ابأ

 اا تبكا م تافال لاق ةزخ نوءسل نبا كالف تاقال لاق كلاخ وا كم وأ

 1 ا ؟يتىألف تتمثل اذكه الافكار أو نم يقف تنأو نكلا جلع تنأو

 يتك 0 ,رانبدب ةعاسلا اهعيدتف تلق ينيردنام ل || ىنكلا عيخج نيب نم ةينكلا هذه
 و

 زال - تق قراط نب ةدعسم ينادحو أي امو رار هل ال راس ةنك

 0 0 3 4 0 م" ٠



 0 ظ ا
 تنأ تاقف ىلاعت هلل ةغاط ةنزاا كلتأ لعجيس هنأ:اهمفذق اذا مالا يقوم ةرآلا

 نركب ف 1 نك وهو ىنايرالا خرشلا لاق م .ذ لاق ىلاءت هلل ةعاط كانز نا ىلع نآلا

 نا ت.هوتف مهللع هبضغ دتشاو كلذ 0 : ةعيشلاو عيشنلا ر كم امون ىرجو ةربإ

 _هدعب ال لئاسلا نا لاش هناف هتلاس نا ىلعامو هيف ىتلا ةيضايالل هازتعا اغا كلذ

 1 0 عيشنلا نم تركن انو تاق هل وا هفح كأول | غيم 1

 نيشو بيشو رجشو كايقو حشو بغشو ناطيشو رشو مؤش لثم ةطوخسم مو

 روطشو ,ريطشو ٍتراَشو كرششو ةكوشو ثبشو ةكوشو كبشو جلو 400 رشو و

 ةحدو بو-حشو رتشو هصوشو ةعانشو ةعئشو جرط سو مشو مش و ىنانشو رعشو ,

 املكتمتعمساملراف حا خو :رطاشو رطاغو ضيفو لاو ندد نولعشو 1
 بيكو بأ يشمتو لاق اذه دعب ةُماق موتلا ءالؤملل موقي الو هنلسالو اذه لو ..
 لا مل نا نملخو نتاج مرسوما و ايبوالا ريثك ليشفطب ص ظ

 اروتسم ادجسمو ًاريثك اماحز فداصف ةالصلا نم 8 اتفنا اذا هلهأ لع 1
 فيعض خيش مامالا اذاو طئاخلا ىف رئاغ تار اذاور اطملاو ميرلاو دربلا . نم ىراوبلاب

 هجو يلا هربظل انك مك و ماقو حبسإ 000 ساجوبارح لا ربدتسا ىلص | 8

 نكي. لو هناسكو هتءامتو هنورفو همسجل بار لا يلو مولا هوح وىلا ا ١

 ةوفش جرف نا داراف هنطب ك 1 0 مامالا فنأ نيبو هتحف هتفيفا

 مكاوصأ اهب اومفراو هللا الا هلاال اعيج اولوق هصصق يفلاَةف اطا رض ريصت نا ف

 هنطن هدك ملا اهامتحاو يشل | نأ ىلع تمشتجو هيف ترادف بارخلا فذ ظ

 رجل هوز لجل كلا م اوعفراو هللاالا هلال اولوق لاتق ىرخأ ىلا جاتحا

 ذأ تم 0 هش 'خينلا سك با رهملا 0 3- تأ 6 7 7

 ىلع غفل نه هل لاط 9 ىلا 3

 نم خيشلا لاعف متاوصأ اب اوعفراو هللاالا هلا ال اعينمج اولوق. لاف كلذ ب

 نا 2 0

 + يكول +
١ 

 ىالا طق ةماكل وأ يف نيثلا دجأ مل ىنال ةملكلا لوأىف ىتلا نيشلا ناكم هنم ”تركذ 1
 -- ع

 م , 0س لالا
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 7 تناك أمميطعأو ةئيس تناكو اهمتذخأ ىلا ت تماعامأ لولا اذه لوش نم كباولأق

 8 طعاو ةئس تناك اهاخا كنا ت تملع:امأ لليل ىبأ نءا ل |اةف لاق تانسح رشع

 00 اذا ىلا لاق لئارسا مآ ندا ىلا عال 2 مسرلا لاقو كنم لب لف

 || (1) زولك لاق ةملس نب دا( انسداحو) ل | ىوقل اذا ىلا لاق نيطسلف رجتف تلق

 اقرأ م لاق تفرح هل لق 1و6 ةلرب جاحلا عاتم هب لواتس ن :,دحم هعم ةيلهاملا

 و يبأ باعصأ نم ناكل ًايح موي اا اذه ناك ول دانخ لاف لاق ينححم قرس. امعإ

 | ااويملا قرز نان. ىهتشن امأ هل د عب | مساقلا نب . دم ينثدحو لاق

 : | لجرلا لاق نبض ما لاقىلب لاقاقذاح الخوةنيل ةراحةفغرأو 0 دو. نوطيلا ةبقن

 نيفيغرب اذاف اهمشكف لاق ةلسلا كال دخ ناىلا ا 6 1

 ا كلان وتقف لك لاعت يل لاف لاق لك أب لمؤ لاق تبش غاكة جركسو نيسناب

 ل6 ةفينح ىبأ هتف نع تال نإ ضمح لئسو لآث عش نفت لق اعإ ىدنعام لاق
 . 00 اا ساو نول الع مهظرصأو الو ام ىل انلا لمجأ ناك

 1 د دو طابو قح لك كدت همأ 1 سما

 358 0 ردع جد الح أ نمىل لح ىتح ةليح تلتخا
 3 : ىف تاق تأ اهلع تبرتفا اذا تنك همأ تفاط تنك دقو مراع مالغ اذهو

 0 اب اماعىفارتفا كلذ دعب ىل لحةدحاو ةمابكت ا ىتحاهعدخو اهم ثبعأ نا
 2 0 ال لاو ةيز ذل لو



 (ه)

 لاقاذكه اننا دنعواندنع صأإلا امدح اهنسحلال باو ب يجتس كلنا اننظ ىتح
 لاقةلآ-لا هذهىف ةركفلا نمةحرابلات تعم ىف: للا ؟ افاع باواام سوس ما ل 5

 مث ترتذو نوع هيوربش تدربل هدنع ع نقتع مث اناسح ىراوج لا لخير نايل

 تابف ع مو نس نم تامو اهلا أبص ن 0-5 6 ل لود ةدحأو ىو

 نم هيلا 0 ريطفلاس انلا ضءلو ىلو 3 تام دقو ةخاطللا كالت فراق نادرو

 نسسحت ساو سوس وملا ل اهو لاق دودصلا ثروبو ةوبشلا عنع ريثكلا نا ًاضنأو ربل

 ىح اعلا رادعم نق رجلي لفو او اللا را ير.ال ناك نا لعل 5 باو ٠

 هع ن رشع 30 4ع اهءالع 1 دمأو ةردملا 20 لهأ رعأ من هيف لآ“

 دقو ىشدع مي باطو ينيع من هللاو دقو هيلا مم مصمم لثم لا مييدحأ سال

 ميكينو ناملغلا ىلا بيددلا راص كلذلو بيطأو ذلأ هنا ابالتسا اني ء وش ل لاا

 هل لابأل نكلع تعاود لخرا ةييع هر 10
 ةعاط نم 2 ىتعاطا هللاو فدسول نب جباجحلا لاق 0 ناهع 0 نابأ ينادحو لاق را

 وميطأو اوممساو لاقويقبونثم ايف لم متءطتساام هللا اونا لوقت ىلاعت هلا نال هللا

 لاقهمد ىل ل 18 لخدب 0 بايلا !ده ند لل اذا لجحرأ.تاف ولو ةرتم اف

 نم لجرل ةفوكلا لهأ نم لجر لاقلاق يلفونلا هللادبع نب نابلس دم (ىربخأ ١
 ةندملا لهأاب تم هلا ىلعو لسوهيلع هللا لص هللا لوس ابح دشنأ ن نم ةنيدملا ل له

 تذدو لاه هلا لغو منو هيلع هنا لي هال كر اا .> نم غلب اف ىنذللا لاق

 هريغ ينالو ددأ مد ار .كب | هنآو م سو هع هللا لص هللا لودر 3

 نوكي امو لاق اذه ريغ كدن ف ىدملا لاك هنود ىب ناكالا ههر ل مايل ل :

 رثاك ناو لو هيلع هللا ل ا ما ناك ىلاط اذا تددو لاذع

 صذأ م 5 ١) |[ له ةروحو نم الوتر نا الفا ليلو أنإ لاقلاق ناعءنإ نإبأ ينادحإ

 يس ىف ىلا تءجر مث كلذ نم تردعف هذ قاب امو هنلراك نامر ةعم لامك :١

تملءف لاق اهأبا هلوانف ابح رخاف ريقف لئاس هن يش ىتح ينبع ذك 3
 تلاها ىلا 

 الئاساهتطعأو لم تذخا كنار تلق وهامو لاق ابعت ت ناضل
172 0 

 ةطدياسلا 4

000 
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 اك ذو ةقوكلا ريب ديسب ىضاقلا فسوو وأ اذ لاق حابصلا نب دمت ينئدخو هل
 مدس ل قلخلا ليطأ اندنع رورمم هل ضرع ذآ ليملا باتك تك نا

 كناأس ىل تاذأ ناف نطفلا ىف لئاسم كيلع تيش دقو ليحلا تاتك ىلا

 0 لاق لسف كل تنذأ دق لاق اهنع

 م تناك ناو رغاك وهفةرفاك ثن :اكنارملا ةبحاص نيدو ةأرملا ند رملا نيد

 35 ءاك رملا لاتف ىلوقي ضرت ملاذا تنأ لقف لق ًائيش تمنصام لاق نمؤ»
 558 آو ةلبقلا رللا رديتننا تدجتس وأ تءكر اذا ةارملا نال لاق كلذ ثماع

 ل دس لاق تسوي ةدحاو هذ ه عنصناك عنصل ةأرلا نيد هنيد ناكولو ةلبقل

 لوب ىلع تءحبف ءارخص تينأ اذا كنع ينربخأ لاق من لاق ئرخأ ىف ىل نذآتف

 | ولجأ لع ىردأا هلو لا لجو لومأ اه دا اور قا قع

 هند .نيب وأ رأخا ىلع لاس دق لوبلا تيأر اذا مذ لاق كاذ تنأ فرعتف لاق

 ليو اضو لو ل و غانا لو أو انور انو

 اذ هدرا هلام ام تنسف لاسم تاو لإ ىحو لاق ت
 أت 1 : لايام ىسبعلا اجحال لئاق لاق روعالا بوبأ ( 8
 ىلع تهقو لاق ناسح ندم ىنثدحو هيلعلطه ءاملاو ءامسلانم هبرةللاق فتلاو

 ف كلاب سانك لك هدنعو هيلع فقو دن ” صوم اقار نياك نع

 ومب 0 0م اوهو ارخ لك هيفو رْثبلا رمق 4 نادرو تب لاب ام سوسوملا
 كلا ابيفت موق دمقلا ىلع دعاق وهو اندحأ تسأ ىف ىتلا ةخاطالا ب تكلل و

 د و .ممردلا كلذ نم طاربق انهاتسا ىف ىذلا اده امناو لقال ضرعتو ةظياغلا

 00 لفو كارؤ مولا كحضف لاقآر ذاو مر دلا نيا

 ران: ال ال كلو نين ذنم ايف تركف لاو تاو دَعف انا امأو اوبسحاف لجارلا ]1

 طر ذا انماع دق لفو لاقفادبأ نومفترتال أ مرجال متتعانص ىمأ نم 'ىث ىف

 7 ال و يطأ ندعم ن م يتلا نرقفلا نم فرطأ ثردملاو رْهْلا نم يطأ

 | اولا م ىاكتلا جي ه كيرش بضنف لاق فرطأ اهراجشأ
1١ 

5 



ْ 0 
 2ك ١

٠١ : 00 
5 5 

0) 

 قيرطيىفالا كلذ امو اماع كلذ لاط اذا ةحيصفلا رانوالاو ةنسلا ىناغألاو ةءر

 2 راذص ىف تراس دق لئاوالا تناكاذاو ةلفغلا تروا تلاط اذا ىتلأ ةحارلا :

 اود: نا الاهلك 20 ءاّساغامو واصأر م51 لاطأل رييدتلا اذه ناكتة ريسلا هذ 9

 قا نم املع لمحأ نأ ةها ركل طابلا ضعبب ىسف ' مجال ىنا ءادردلا بأ لاقو ًريخ :

 نال زوج كلذ نا نظو هيقف هنا ىعداف ةرملا ىلا ىتايحللا يخركلا هللأ دبعوبأ

 لاق: قعر انام قا نطل هيلا نيلحو ىراوبلا راك تزل نلف لاق هتءسو ى

 لاق مجتحي لاق منصإ يث : يأ مد اه اء جرن هشا يف هعيصإ لغد لفل هللا ديعابأا 1

 0 ئذ دنع انوي تنيك لاق تبطل نوكش ينادحو اهقف تدمق وأ ًابييط ت تدمق

 اخد ك ذم هللا لع انآ اسلام قوؤرلا هللا د ,عونأ هياع لحد نابل نا ها ١

 ع كانلأس هللا ديع ابأاب لاق ةنس نيثالث ذسنم مام انأو ةس ن رشف لاق قارعا
 ةدنك" نم هنأ اندنع خيش ىعدأ لاق هادهملا وبأ ينادحو نيتلأسم نع انتبجأف ةلأس

 لاق نالفاب تنأ نمت يدنع وهو اموب هل تف ةدنك نتسسبأ نم ع ىف نا ل

 ىلع ت تاخدو هللا كافاع مالكتلا عضوم اذه سبل لاق تنأ مهيأ نم تلف ةدنك

 . مونلا 2 نم بجعلا لوش هتعهسف ةيضاررالا ل وق لحتش ا نك ةرب 2

 ةحبسملا رابعش.الا لاق كلذ ىلع ليلدلا ام تلق لقعلا 5 ةءاطتسالا معزي . 1

 ًاضيأ هلودكو ؛ « اطرفالا ضرالا نمش نا ام « ةلوق لثم لاق اذأف "2
 لع ندا هلهج سل را ف ريس لبق د1 2 1

0 

 عم انت>احو انيوهأ نحي اذا #3 منك سع نأ نعى ديك اب 2 5

 مالاس نب ٠و لوح و اذه ذود ىفو لإ ت 1 ل م ىف امأ لاف يلع ل لبتأ

 لجو زعلان علا نمنح ةفوكلا لم اه نم لجر لق لق قا نيل

 ماكت لا عيطة #ا ال انكلو لمف هللاو دق لاق اندم ١ مث قيطن الام ائملك ةسئوالا

2 
 ا

 تاوصألا نمت عامسالا تاز قاف 0 لا رو نمو بابا بإب ن.ياكلا ْ 0 ا

 , 1 لاق يبدل نا هب ىبادح 7 ةيبلملا ل الملا ٠ ن*و 4 ,طلا تاجاحت>الا ند ابلعام
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 | شل تيدا بورضو رعشلا بورض نم رداون . هباونأ لصفأو 5

1# 

 0 3 جلا |
 01 تا

3 -53 - : ْ . 

18 27 
 هن 3

 نيند مح

” 

 تا تلسإ#ب 32000 نقاب
 مد ماحلا رك با 00

 راو وصل لاصحلا نمو ةفرعملا بورض نم لجو نع هللا ارعدوأ امو

 000 دملاب كانا أ دق انكّناو ردملا هعنصو هنأشاو عئاصلا ةكح كلذ

 1من كتم دف كوقيلاديكشتو راو 07 ةحوبتملاو ةحاحضلا

 ظ ام طرغ لب رعش برف ةبسرغلا تاجياة+الاو ةفرظلا للعلا رك ذو

 8 0 سا شلدرل فرظتسا انأو ىتاهملاةوجأو رداونلا رحأ ةغلس

 ه ال امو مالكلا ىف نيعزانتم جاجتحا دخل هلأ لمالاو .تارحالا فدع

 اكو دهس و ناك اشياء برش نم اع

 لاو وبللا باب ىف ناكل لحم الكلذ نا ولو يضغلا بيمل هقر ١> ناو

 ْ اورو الع لكس شا ادهن رك ةنسو نف لك زوجي ام لغاشتلاو ةلطبلاو

 1 ناك "ماسلا هيلا لجمتو ةلالملا لمعتسي نم تنك ناف ًأججح ءايبغالا تاجاجتحا

 كلا بهذ دنت ماما باب ىف رظنلا ءىدتبنلو كتوقل امامجو كيلقل ًاطيشنت بابلا

 ل قا تاكو ومع تاكد دوم حال تنك ناو طاشنلا ثدحو

 انكلا نم هناكم كرضب م كل ةداع كلذ ناكو نيت فلحو ىتك ةساردو ريقننو

 1 17 وألا قول لو تزعل د تبل رهاب لطم و

0 5 5 : 
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 م تنل اورغل اونا تسر فارع حاجا

 29- ا
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 تبتسربو

 « ناودملا باتك نم ثاثلا ءزملا »

 هفيك
 ماخلا ركذ باب ٠

 هريغو لامعا عدلا نم مما

 نوكي. يتلا مضاوملا ىف نونجلا رك ذ ىفو بضغنا نم كلذ لثه يف يغأ ول

 ا "وف كب 1 سنه ادب“ ليي نسحب

 ءا رئاط ماما » ال

 دو أف هر د

 مايفالا وميفلا وتابانكلا و تاناط رلا مف و نطفلا نعم 2 م

 رألا لاس 7 ا

 مالا 7 5

 ماجا مرك نمو >5

 حاضوالا هب رثعإ سدج ضرالا ف سل 0 .,/6

6 
 رخاآ > اذ

 نابذلا سانجأ ف ل وقل » وال

 نابذلا رك ذ ىلا لوفلا مجر ٠ ظ
 نابرغلا ىف لوقلا باب ٠

 مؤشلابرك ذبو ىدبم نميف 0 اهم

 ءابقفلاو نيالا حيدم ف 1 927

 سفان1او نالمإلا ف لوفلا 1





0 
 يسيل ل ا 3
 تئاكيلا بيش ليلا 3 ةلحرو ابرح قات مل ام سراوف .

 بحال لك يف راوسالا ىذن ن ثلا + ةكردا | نوكك نيكد دور 1

 بذلوك ريغ تارضلا ىدل نويع « انهت داكال ىتح لااشلا
 براجتلا لوطي تالبم ءارض « ابرج ثكمأ قربا توفب صارح ٠

 فانلا 'قاتع >ىح هلع « اعزذل سواونلا هاا

 سيل كيد مل هيف قرم اهف ةعصق انيتاف لاق اندغ كليو مالغاي لاق هانر رطضا ايل

 ةمصقلا ىف علطاف ارضالا هيف رثؤت الو نيكسلا هيف ز< ال اهريغ اهدعب الو ابلبن

 نبا فش قى هنا لان هلو باقذ سلب زبخ ةماعق ذخأ مث اهف هرمصب بانو

 مو لاقرفت تمر لات نئارلا نأ لاقف مالسغلا ىلا هسأر عفر مث هدحو كدا

 نمتقمالىلا هللاوذ هلك اال يبا تتئاف غرك ىالو لاق هلك أم كنظأ ١ لاق هن 0 ١

 نسر نمل هتهركل لافلاو ةريطلل الا تءزص ام 00 هل لاق مث هباجرب ير

 ىتلا هئيعوهب كربت. ىذلاه رق هيفو ديرأ ام هتوص الولو كيدلا حدصلهنمو ساوملا هيف

 طق اظع را و ةملكلا عجول بيب هغامدو كب كيدلا نيمك بارش لاش لثما اب برم

 لاسلا _ تتقا تننظ هلك ١ ال ىا تننظ ذا البف هسأر مظع نم نانسالا تحن ش

 تولع 30 نم ايدنع ناف هلكت ال كنا كلن ن 0

 نأ يردأ ام هللاو لاق وه 3 رظنا قئعلاو قاسلا نمو حانملا فرط نم ري

 كبيسح هللاو كنط) يف هب تيمر كنا ىردا ىو لف
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 ا يم تيس

 ل0 ش
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 ةظونم اهالس نم اطايس لاخم

 هنتع ت راثأ انجح يسرق اذا

 امنأك اًعبس فرطلا اهاطخ توف

 ةوتش لك اب>ال يداوملا دارط

 اك 1 جارخالا و داكت

 دفدفو زشل لك ىفونو فوسن

 امولق ريط) اسعذ أ ناك

 لف يصب تكور ف ردت

 اهدنرط نحي : تيما اهتاذا

 تكسم | سهدلا ىدم تلصا,صابذاو

 ةصشا اذان تبهالا ىرش داكن

 اهنوتم .ناودتطلا ”نودص#ا ناك

 اوك نوباينأ 0 رشاوك

 تقرفت ني رفقلا تان ناك

 دورفلا فص 3

 هراتو اروط ديصلا قبا كلد

 اهروبظ مث بانذالا ةققرص

 ناك قرو ةيردم

 اهتبسح جاجفلا ىف اهنباق اذا
 اهويع

 نيرا لاكي. ةضلوب
 ان1ك- نايلطلا 2 فاذا ساو

 نك“ 1 تيكر دفا تاوف

 انناكدب نق 4 تيكر 30 كارد

 1 بذا وششلا حادتلاكىداوملا لاوط

 2 تحابملا نأ ينادكلابو :عاع

 ' اك وكلا وحر 200 مأرل

 2 براسلا ترم ءاج رآلا ةيماطا

 |0008 []] ضارتعا .الول حبش تأر
 | ”تئارألا قافنلا اننا سل

 ا( تماننملا آ نصوأ ىاكملا نإ

 |0001 )الا دباوذ رزخ اضفلا رمجك
 | بانقلا ىراع 2 هان نحف

  يهاذلا لبس ديلا نودي هيلع

 4 ١ انجاورا ىراع مرجلا تحش ةأبنل

 ”لامتلا دارط ىف

 0 ال سوش ناذ ديلا يل

 | ماوسلا ا ايل كودم

 تلاح ىهاذا

 يانا تحر لاف انك الا ةفطخم

 ”ةراوقلاب ب اع قامالا- ةظلطخ

 '00 1 أورا نوتم ىدتن لجاوح

 ا001] ليألا ةملط ىف مرض انس
 5 1 1[ فادثا لعلاخم

 نام + لك نم سار>ألا نهادم
 ْ 5 بشاوأ روخصلا مص ىف دفاو

 ع بماوكلا حالا غادصأ برذعلا

: 000 
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 هل 1

 اهنا ة ركب ىب ىنب ضعبل ةرصبلا دحسم ىلع ريبزلا نب بعص لاقلاق هخامشأ نضع 1

 ههبش باك لك ىلا ىدؤتف مقبالاو دوسالاو رفعالا اهيلعوزمي ةباكلا لثم أ تناك

 ,« كلذ ناو ةءاجنلا باب نم ادهذورب بدلكلا بادكأو ءاجه عض ولااذهىفاذه

 7 و ةطلتخم ةفلتم دالوالا ح حراوج 'يجتف فطنلا طظاتضال نيح م 2 رالا عابط ة ةيص

 عاموءاسنلا سحو 1 مكابا صولا راطشال طايمخلا نامع ةيصو 9 8

 اذه كمالغ 5 نايا ذاب مدي و خوبطملا بيزلا برشو دوعلا برض'

 انواروتطلا تاكو راد 0 كم نبا نم كل نوعاو كح نم كل عفنأ

 رتبهاشو ناحرلاو قتسفلا ىلع متردق ناو ءالقاب لنا اولعجاو فاسلا هيلع ناك.

 فملاورفك ةوسناقلاو عاذقلاب ميلعو متامعلا نس ل اوعدو نيمسايلا ىلع متردق نا م

 ةروةصلاب ىللاو شابكلاو كاناو بالكلا شراهو مالا كوهل لءحاو ك رمش

 اناغوروةدجتو اًريضَهَل نافكيبدلاو لاق كيدلاى ا يمنا ايف دورفلاو كاياو نيها ولا

 جيرطشلا | وعدو درا مع و لاق مث عاجشلا رمربس وهو حالسال الامجإو | ريب دا 7

 قدا مضار لاو ويف لام وت عدوااو نيتليوطلاب الا درثلا ىف اوبءاتالو اراهال

 نب دمت ركذ (كيدلا باص لاقو) يسيقلا دوعسم نبا ديزي ثيدح مهتدح 2 ١

 06 ميهاربا نب نسا ناك لاق ملا ميركلادبع ةيماىب | نعرضتلا نب ىحن نع م

 ىةميرك ينأ نب دايز ن دما لوق ناكلا بحلبص د هنو مهلادوسألا ب تاكا

 انلَوأ بَ 'ةديص ل

 هلامد نع تقرع مامن بغغو ظ 1

 |مماجر دري مل قلط هججاوم ٠
 0000 يجدلا با وثاوتشع : 1

 هناك يتح ليللا تان حالدقو ٠

 ةعزع نع مسيار ال ليلا ٠
 ةفيطل حادقلاك فضطغ بينحتب

 اعتب نوج داس ةماش

 فانجلاو ايملا حاوراب باذن

 بقان حبصلا نمبوهم ةرغل

 بهار ليدنق رحفلاىفاحدلا ىراسل

 بارقلا مول دشرلا مج ناك ناو
ََ 0 0 

 بلاغا ”انناقإ ةلطرشع



 ١؟1١1( 5

 أ يف سلاج ابو بوأ ونأ اذ لاق طقر الا دز نب دالخنا كلذو ىزابلاو

 0 ْنْذَأَو 0 ريفا 2ع ا عقتلاف ر ةءدح أ لوو هانا ذا هيمو

 كو هيلاح نم أثح هتف هحولا قلط داع م ل ها راطتساو هن هب وومح ضن اي فازعفو

 3 ماس لاقف لجولا كعز هدساو 10 0 مذ رلق ةلزنملا ب ؛رق ةصاخنا فرطل كنا

 5 0 0 0 د ا ل 1 ١ نا اومعز سانلا لاثمأ نم الد

 0 اف مهد لع تدحرخ 3 < كل ودضقم هةضصد كلهأ كذخأ لاق فيكو لاق

 1 ' او انها ترط الادح !كنم ودب الت رص غم ربك اذا ىتح ىتح مهب تاَشْنَو مرفكا

 ص دخا ىنع ىلخم مث ىتوفلأو ىفوماعف ل لالا ع 1 حو تدودضو تححّصو

 | قاس ىقازبلا نم تبارول كلنا ١ كردلا هل لاذ يحاص ىلا هب ءىحاف ءاوملا يف

 مار ا متملع ول مث ين كلوي“ رشات :كل كودلا نم تيارام

 0 ٌْ نع مالس 31 1 9 باكلا حاصل | )ىلاح نكت ن 00 0

 لاق ذ الخ هل ىركتشل سومو ماشلا لال ع نب ورم نبا 0 نسر 0 قنص

 ا رظناف لاق ىلإ لاق بالك بحاص تسلا لات صنق بداص ناكو ليخلاب ىل رعال

 لاق ب رعلا ىف نكي ليخب مدقف سرفلا ىف هل.عتساف باكلا ىف هنسحتسأ *ىث

 ,ن أدير ةيراذلا كتلاق ةحاح نم هلام هلت لام أما لع لحر ندي امالس نبا

 ةرذ ذنملا يبأ مالس ن ء مالس نب (دمي) ةجاجدلا ىل كيدلا ةجاح اهلعا تلاق ةجاح

 .هوا »باي ف يا فن أما تا ديز ز نب تيمكلا هللا دبع نب دلاخ سيح

 نياوبا هرهش يف : ىمسف مهمع جرخو |, ءايث موب نبل ٌنواوبلا  اهفرع قخ

 يلشملا ادلاخ يمسو

 ا كالت 3 مرا 0 0 لبقمنإ تت 0 رم

 أي نايبسا نا لاق نتكا لان لاَيلا 0 كتريعوس ل |أق لق (مرسشغ نرخ أ ولاف)

 نإ(دم) سأب هب :٠ سيل لاق ةدحاو هديك ىم نودع نير وس نينصيش



 )1١١؟1١(

 جاجدلاو كيدلا رخاطب ني نم( بلكلا تءاص لاق ) امفتمرف تنأ دججلا كل ممللا

 سلك عمجم من هسفن ى 4 -اك ةضيبلا نم جر جورفلا تلا ناويملا رئاس ىلع

 داونأ قطذملا بحاص مز ١ دعو ةضيبلا نم هجو رخ غم هلك كإلذو ؛ هفر لأ سنك و ةقالعا

 الإ قيفد فدطلو قا لم تو.كنعلا ل ا_ميو داوب ةعاس جمنلا ىف ذخأ توبكنملا |

 ةّكيبلا نم هجورخ نم ه جورفلا او>دمام نا ىلع جورفلا بأ الو جول هنل

 نساك ل اوك دلوت اراك ميرال تاوذ كلذكو هسنج ريغ هلاح ىف ةكرش كا

 ميرارفلاب ةّمحال هلك كلذ ىف ينيصلا طبلا خارفو جار اردلاو جبقلا خارفو ءاشلا دل رك

 ىذلا رمشلا نمو رخفلا !ده طمس دقف تربك الك 5 دادزت اهلا كلذ لع ديزتو

 نيستا لوق ةدئافلاو دجال سيلو لزرلل تكي امم كيردلا ىف لق

 كيش نم تلاق 4 * نيصح أ ترد

 كرتملا ءازض قلتم 8 | اا ا

 كيدو جاردهيف م ط) هشزو هيف 03

 نم هيف امل بتكيي هنكلو هيلعانمالك انشام لك ش نم س+ وَ اجدلا رك ذهيف امثو 3 ٠

 تنحالا تينأ برعلا نما موق اننأرام زاوهالا سح اص لاقز رسال لقط
 ىلا نسحافهماكف جارخلا نق تماط كنقرجتل ان نءا ىلا ىل ةجاح ف هتماك ف سيق 3 ظ

 تنك الفارجأ ان وعم ىعذخأت ال انإلاقو بضنف ةريثك ايادههيلا تيدهاف ينع طز

 كادر نم تطّمس هده لأ فب لكلو عجل ةجاجد ىبار نم تعمم قب رالا شمل يف ع

 زاوهالاب ىملمت مارد هلت م أو ةجاجدلا سحاصانأ لاف ةلب الاب ىلع 7

 كلوهو ينءاعتالف ايم ب 1 دم ىداز تءارنا هل تاقب ةجاجدلا سحاصانأ اع

 وهو س.شدبعنب يزعلا دبع نب عيب رلا نب ىصاعلا يباللاقي ناك (تلكلا حاد 0
 لقءاطبلا ورج عيبرلانب ةانك هيخالو مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تب باز جو

 كيدلل ىنايروملا هيرض ىذلا لثملا كل برضنسو باكلا بحاصل كيدلا :

 لاقو ءامسلا ىلا هيدن مفرو ثالنثلا هيلا مضو ةعارا تاجاجدثال'و نأ نك عضجال ا
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 ريعل نم مظعأ روفصعلا ىرن « 6انرس مث لقتقملاب ىرخأو

 ريرسلا ىلع نينمؤملا ريما * ريت يبكيد كيدلا ناك
 ويرهلا صق ىف مورلا تاب اطقر رادلا ف ميجاجد ناك

 ةادقلا لخرا لما .نلل م  تاحاد نك اوكلا ىرأ تبف
 رينملا رمقلا بناج حسمأو *« ينع نيثكلاب نيفادا

 ةعببر نب ديبل لاق قطنملابو ءاعدلاب فصوبو لاق

 ايكتحاف سوقانلا برضو دق _صقلانعجاجدلا قطنم مدصو

 اللا نما دروزردق لآ + - ةرح بحابصلاكيداعدناندا لاقو

 هتلزتأف ةيدابلا نم يىبارعإ مدق لاق ةرصبلاب لزم ناك يبا عا ينادح(ن حلاو أ لاق)

 ْ ىوشاو يردابقأ مال ت اًمف اممناتماو ناناو ةأرما يلو 0 جاج د ىدنع ناكو

 ىانناو كارسأو انأ ميج انساج ءادغلا رضح اللف اهادغت انيلا اممدقو ةجاحد انا

 . هنم كحضن نا درت انئد 0 هل انلَمف ةجاجدلا هيلا انمفدف لاق ىلا عالاو ىاتناو

 0000 نسر !انانلف بو ايه ىتدسق ماي ١ 1 دل ني! هل لاف

 نينبالل ناحانألا لاقو ا عطق : نمو سسارلا لاقو هينلواتف ابعطقق ةحاحدلا

 روزا لاقو ُرجملل زجملا لاقو ىكمزلا طق من نيتثيالل ناقا سلا لاقف نيقاسلا طق مل

 0011 لل رمال كاقدنلا نم ناك الف لو اني رخسو اهرساب ةجاحدلا ذخاف لاق 5

 انف عفى مدجو منان .ظآىنا لاقانني مينا ت تاقءادغلا ارضح الف تاجاجد سم انل

 . ةجاجدو كنت سماو تن 3 0 مسقأ :اق ربو وأأمتش مس لاق مس فانسغن أى دجنإ ال

 1 6 ةجاجدي ايلا ىر 7 ةنالث ةحاحدو كنا او لاق 3 ” ةجاجد انيلا جر 1 < يالا

 000 ذخأوةثالثث ناتجاجدوانأ لاقمأ ةجاجدب اعيلا ىر م 2000 كاتنباو

 | راو ةمس مرت حلبا نورظتتام ل لاف هيتحاجد ىلا رظنن نو انارف لاق انب رخسو

 .كانباو 0 لاق مث هيلا نهمضف مذ انلق عفشلا ةمسق يف ل مف ذك الزرع هن

 ” نولا ىرو ةعلرأ ةجاجدو اهاتذناو زوجملاو لاق مث ةجاجدب انيلا رو ةملرأ ةحاحدو



92") 

 اينطلا ام ايلظ نمساكلا رصسالا * ةيدبا تاذ ىداج نم ةليل ىف

 يذلا ةموشتح لط رمخ نع م دفنا رار امف باكلا حشالا ١"

 عمسلا بوث ىقدشنأ 7 يدعسلان اك نةرأ رعشلاو مرسي و هيو تلا اذهدشنأو

 ببادسلكلاو ٍباكلا حبننود ينأ *« . هأطو باكلا م.سنال ىرسلا قل ١

 ةدايقلا ميلظملادئاتالن ولو كرتلا ءاظع ناكل رايس نب صن لاق( ن ىملاوبألق)
 *اقوةجاجدلا ناتو كيرلا« ءاشنم ناويللا قالخأ نم لاصخ رقع هيف نواس

 ججاج دلالام بأي 3 اده اتيت ك دقو يذلا لتخو للعثلا ناغورو ريزمخلا ةلحو دسألا

 ةاصخ امم سنج لك ىطعاف لاصملا هذه مسق مالكلا اذه بحاص نال كيدلاو
 لاق دز نب .نمح رلا دبع نع ميهاربا نب دابعو نيتاصخ جاجدلا سنج - ىطعأو ةدحاو

 ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر نع دانسالا اذه ىف هنعو كيدلاب رفاسي لوحكم ناك

 د نم رود 0 ظفح هللا ودع ود ءو قيدص قيدصو قدص كيدلا

 هيلعهللا للص هللا لوسر لاق لاق مها ريا نع هبسحت نيكل نع كبس ن (بيسلاو)

 ةشارنورشءهيفو الا حانج 0 لاق هب حرفب ناطشلا ناف كيدلا اوحذن 39 مس :

 مداوق عبسلاقو فاوخ ملدأو 0 عبدأو نعابأ عيرأو بكا 7 عدأو مداوف ملول

 ةيكرو هيدب ىف هاتبكرف ميرالا تاوذ نم 'ىث هلكو لاف نسله راسو نا عيسو 5

 نات 'متلا فو لاق 0 أطلاو هدب ىف هفك ناس ةالاو لاق هيلجر ىف ناسنالا 3

 نضراوملاو ذجاونلاو لنا سر ىو ماسر ضو 0 | ناتيعابرو ظ
 ديءلدلو |1كلذلو اهركذب لءامتب ةجاجدلاو كيردلا ىحاص(لاق) لفسأ اهلثم وءاوس 1

 هراقتحإدب رب اهجيرارش ةحاج د لاق هلع ا لاق ديعس نب ةسباع صاعلا نبا

 نوكيلريطلا قدص نا هلليق وأ ديعس لاف ةرح نبا نكي ملو ةمأ نبا ناك ذا كِل

 سعاشلا 0 ةفوكلاب مو ادلو مرثك أ مويلا موف ناو عراك

 ريصعلا بلح نم ءانهدلا ابأ #«* قرع تاذنمة ةبرشلت ودغ ظ /

 فاوآلا ىورو 3
 دا

 رد

2 1 

2 

20 

 (ين_ ناوح ة1ال)

0 0 

0 



 طل لك
 ! ١ ني قورمبا عا هبدح لوديرب ائاف بارغلا نيعنم ىنصا | ولاقاذا و كيدل

 ىثعألا لوقي
 538 اهنع باغذا 0 « اهدح تركأب كيدلا نيكس أكو

 5 : رخال
 ١ برضأ سقاو لاو قدص نايتش * اهدح تركابكيدلا نيدك 6

 0 ظ 1 را

 - قوداالا انو اننرع كل تح دل ىف وامه لع ةهشندنت

 3 35 نال

 ١ 5 . بوابل نافرتعلا ا 2 #3 8 هم رخ ا روسو لاول هبال

 0 لاو ءاملا اوذصو اذاو نافرتءلاب 0 مب واجملاب هأمسو كيدلا امد 17 نك نافرتعلاو

 ه نا ال بدلا باءا هناكو لصفنم هناك و رطق ءام هناكو عمدلا هناك اولاق ياصلاب

 0 لاق سعاشلا

 00 ” د1 نويغ (ءالخ ناك. -ةيلباس# هلم ةقيظنم

 ا 8 58 امد ند ا * انك تامزدا 4 فقرأ امو
0 
7 

 8 تيوذ ونأ لاقو ل ايلاو لهسلا نيب ءام لصافملاو

 دي ءام لثم ءاع باشت انحاتن كيرا راك ليئاطل

 الام هيف عقنتسيف مح لصغم 7 نال لمع! راَقف لصافم اونعامنا مين وأ 5(
 مهو براعق# ىم لاقو اناحسأ ؛لوثالو قر ناوهنمنسحأ الو ى ةصأ ادن ءام

 0 0 باك نء عمسأو بلك نم رمملا نالعل هللاو ىوحنلا رمثتنملا نا

 هلوق دشناف كلوق هبشي ام كلذ ىفاندشنأ هل ليقف

 راف موقلا لاحر كالا" يطح «* ةرغاص ريغ ىموق تببلا ةراي
2 

 0 : ىعض يورو 09



1 /1) 
 كيدلا ة ةفصق رخآ ١: لاقو هن هيوم تاس و 0

 رادلانك استاثئعرىذتوص نم # ينبجعب مونلاو ىتقرؤي, اذام

 راعاب تمه دق لبللا رخآ نم“ م تت هضار.ىف ةيماخ ناكد

 حامرطلا لاقو

 حشوملا ءافعلا اذ هيفو مْ « ادعصم لالا ريغ شك حصا

 0 حدصم لك نم نحدصن ىوشلا شامخ * هيوص بواجو لدخ ' حاص اذا

 سواطلا ضيبو أ سيك ا ناك مالا نضح نع هضيب نم جرخ اذا جورفلاو لاق

 ةحابتتلا تمره اذإو لاق رخص وق ةآ خرفلا جرخ هتضاب ىتلا ىثنالا هنضخم ملاذا

 ةعاجج كلذن ينربخ نيتحم ةدحاولا ةضيبلل اونداع دقو ةْرفص ضي ام رخاوأل : ١

 هبال رف الو حورفإ ةضيبلا نم قاخي م حم ةضيبلل نكي ماذاو رومالا فرعل ن

 ةلذ تكور 2 ارذاو ضايبلا ناكو نات هيف ناك اذا هنريو هوذغإ اطل

 مو ناجو رفلا ىلرب نيت كانهو نيجو رف ضايبلأ ن نء ىلاعت هللا قلخ اذاف تانسم

 رياطلا طفق لاغو لاق جورفلا ءاذغ ةرفصلاو ضايبلا نم قاخم امتا خرألا نال قا

 طق لاقيو ةاشلاو باكلل دافسلا نوكيو دحاو اهو.ادافس دفسي دفسو اطنق ط

 ناسناللكلذلاقيواقزخ قزم قزخو اقرذ قرذب رئاطلاقرذ لاَمو اف طا

 ورا وهو *ئرخ ليق ه.سا وه ىذلا همسا نمو هسفن ةقذحلا نم هل ا '

 ريطالو ماص ماعنلل لاّميو رعبي رعب ةاشلاو زعمللو ثورب ثار رفاحلل لاقيو أ

 حامرطلا لاقو ةرعلا ريطلا وجت مس او موصلا مادا ويت ا ١
 ماعتلا م ويف دلبلا هرم د ايم نأ انش يف ا

 ةيطاعاانال ل اط ملل ل امو ريطلات 1و لو ءوع ىمملل لإ

 اماحلإ رئاطلا تدحلاو اماطإ بوثلا تمحلأ لاّميو سسنلا ل ى لاو أ

 دل رشلا ىف مطوق ةدومحلا كيدلا لاصخخ نمو مشلاو حتتفلا ةملو بوث ةممل

 0 ا داما نعوأ 0 عيقفلا مالا نبع اوكصو اذاو كيرلا نب

 كح



 د ن قار لاقو

 80 قنمادك الالف د ه4 دمار هيروام عبض

 هفر ىلع ولد ذا كيدلاك م« هسمرالعدق سدك ترف

 فورعم ناك ناف كيدلا ة هضِس تناك اباث هيف دوما ال ةيطع ىطعي ىذلا لثما ف لاثو

 7 عضوم ناكساب ضبو ضب جاجد ف ضو ةجاجد لابو رّعلا ةضيبب لق هل

 نمهاقلا عم لعفلا نم هريظن نم نيعلا عضوم مضو رضم لفس ةل نم لمفلا ن

 0 مروف حضن نا لبق عا اذا ُ كميل حرملا ذم لاّقيو زاحملا ل اهأ

 ريما كلذ جرخ اذاو ةضيب ىمسي ةدملا عمي ىذلا فالغلاو ءاعولا كلذو هتض
 لاتيو اناضح نضح وبف رئاطلا نذح لاقيو هبحاص قافأ دف نيعلا مضوم نم

  لاثيو اهدفسو ةمامحلا مالا ط5 لاّميو عابسلا نم لظاعتلاو ريطلا نم دفاسلا وه

 "برغل فالا نم ل_دفلاو هءارض يف ااع هسف هلاسرا وهو اوءق وعم, لحفلا ىق

 وعمي ملظلاو رينانسلا كلذكو اوزن وزني رفاحلاو فاظلا نءو بارضلاو وعملا وهو
 الخام هلك هبارضوهو مستلادما وعقب هناف فاظلاو فملا 1 | ريق ويش نطل لكو
 سلو ةدحاوةوز طفهلاوا اطفق طفي طفق لاقي طفاق ورف ةصاخ فلظلا امأ و مسقلا

 ' كذا نال كلذ رثك ًاوبةجاجدلا تح شواطلا ضيب . مضوتو لاق وذنلا الا رفاحلا ىف

 , نوضيب ن رم شجولا ربط ثانإ نم ريثك ةلعلا هذملو لاق تنضح اذا يتئالاب ثبعل

 ناتضيب ةجاجدلا ت < عضربو لاق نيووك د هل رعشل ثيح تنل 5 0

 اجاجدلا لودبعتي ما لع كلذ نم 51 نيحسا لع ىومت لسا املأ صيب نم

 1 ١ ” ا 177 دامو لاق ءاوملا هدسم هنع موهت نانم افوخ اهجتاوح 0

 اع هتيصخ تناك اداغس مظعأ ربطلا نم ناكام لك و مظعأ دافسلا لو أن او أ يف نوكب

 جاجدلا ضعبو هضيبا ربك أ نوكي. ةثج رخصأ جاجدلا نم ناكام لكو لاق نيتىم



 جورفلا ناكو هخارفو ما. 25 5 0 رادلا يفو جورف اندنع 6 ل

 اني شا م ”جاردلا 6 1 مأ. أملا كرتف جارد انءاؤ مامحلا ىلا مم بر

 كرتف 0 ان صنت برآ مزلو جاردلا 2 هانلمد عدالاب 1

 ةيرض هنذاب تناكو ةرازذ ينب دبع ربرالا لو: تركذف ةجاجدلا عمراصو كيلا

 باخلا نم نك ردا و رع ءأأ تدحوأم نا | زيعلا تر هال شطعلا عيجىف عرس مزال نا وأ

 ىمسىذلا وه ناكنا:لافااسم مف : ناك أ ةيرمض هيدا, تناكو :ناهبن نبا مجتنملل تل 3

 نكي الاو لقي و ىدأ الف 1 ىذلا وه نكي الاو السم ناكاش ةانم ديز هنب

 مان يلا ع المل ماع ولا الوث برعلا لوةتاولاقو ةلك اشأأ, ءاءولاو ملثم ناك هانم

 هن ةبشتف ا ريخ عنص دق هيحاص د اذا سانلا ضءن 1 الو كلذ لب ل ميضتيالا

 امنا لاق 7 نمانلا نين ني 1 ىلا تهذاقا ٌنوَرْخ الا لاقو -سانلا كا

 موق لاقو ةكلملا ممم ةشدولا مهن وأو مج لا رو الا رذاقم لع نوشياع

 ماولا قش كلام نب

 ١ دور ا اهذ ءالخباا مكاو أ مالع 10

 نطق

 ىراسلاةءقو تناحوججاجدلا حاص * دق ولومشثلا حا رلا يجدلا ىف هتع 3

0 0-2 

 ظ ريرج لف

 سقاونلاب عرقو جاجدلا توص * ىتقرأ نيربدلا ىلع تررم نلآ
 هم لاوذ ريثك عدا وم ف تاروكذت 0( 8 0 و ةكبدلا اندجو دقو اول

 مزارفلا تاوتضأ ى ماارخاوإ * :. نطاغيإ !نمتاوصالناك ظ

 :طاملا اهات وح 1 :ادبا دعب اهنأ نمو ىلذلا ل ١
 طساولاىفريءاسملاايص *« ادكر هيدانج ا 3 0
 طئاملا ل عجاج دلا طوقس. « زفوتسم لك لع 1 1

3 

٠ 
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 .ةورارت فر

 جادوالا ةنئيخس لثم ءارمخ ة ةبايص ردن هل لالقلا داح

 جاجدو لزاوج نيب ءاروق « ةراد يف سرخأ ةثالثتسبح
 جاتلاب هسار بصعي كلم «* هسفن ىف 8 يو.ةلا عدب

 جادحالاب ناز قارملا بحت « هلوح ءىث لك بسحم لظبو

 لوقب دابع ونأ همس نيخ
 : - جاجدو الراو ناب ءارونبق ' « ةراقف لم ا

 5 :إلا باماو بارفلا نيعو كييدلا نيع ن « ينصأ ةيبهذ ةيئنز ار تدجو ول لاق

 اهترشال .عابضلا ةوق نمو لازغ عب وول بر ةليحاو ليصابلا ا

 طوبكسلاذاوار فردكت ملامو ىرقلا تابن اهنأو لجرالا ريصعنم اهنا ملعا ىتح

 وجو هيداوس 4 هنرق قو كابو 2 كلذك رصت ملاماو اع ت>ِبن دق

 نأ اذه ن نم بجعأو ديرأ 6 مك اف طقر اهفوأ ءاطقر نكت 58 ير ارفو 3

 35 حضنال اخي نوكيو مالسالاا ر ,غ ىلع | م ىتح اهبرشل عفت

 ذإ همسا نوكي نا هنم دبال ىذلا نا اذه نم عر راما اطقم 203

 ممم ناك ناف نازابو نادر يأ اثم كلذ هيشآ امو رايزاموزاب رمش 0

 6-5 عشو همساف 56 ناك ناو كلذ ةايشاو ايزلعاو انام همساف

 [تتقا اذا اناا ناكيدلا سمتحا دق لاقيو دتشا اذا سمح او رثلا حج مج لاقيو كالذ

 2 عوتولا هردصف عفاو لك اع عقب رئاطلا مقو ل اًميو اد دنش الاتتقا
 : زجارلالاقو عقاوم عمجاو

 700 - ىصلا ىلع ريطلا مقاوم « ىندنلا نم ةينتم ناك

 و ربدملا ءاملا نم لبالا رفاش. هيفتتامو ءاملا نم ءاشرلا افنام وئادوسا وس اني
 0 اا مقو لاقيو امنصلا ىلع ريطلا قرذب قتسملاو قاسلا ربظ ىلع هناكم
 ا 55 ايي لاعو ضرإلاب عيبرا ةو لاعبو 0 نم طقسو

 ف 0 الون لزأ هنوقعل قا هوطخ ترا دقو مييرلا مقو
 -ويل 0

 9. هي
 ا ملا

 : نارا ك١
, 8 

 : 5 + يي
 ير
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 نوخارفو نيضيب لق نرثك اذا جاجدلا هل راص ىذلا ببسلا نع تلأسو نعم
 ابفعس فرط نَا اذا لن اهتخأ تنجز :اذا ةلخبنلا ناف لخنلا عاباط يف اهما اوميزف

 3 فارطأ كلذكو ءاوهلا ىف املع تفيض اهترواجو ىرخالا فهد ىف

 ثدحن| ادب أس افنأو اهسأ ذناو اهطغاضتو اهئادتف اولاق امتو اهماعاب رك كلذ ناك ض رالا

 ءام ىلآو :زردش ىلا تاجا يول كلا اذا مايللا نا اكو لاق ًاداسف اهل

 0 باكلل مترفت كيدلا بحاص لاق ضيب نا 0 رداغت يدلل

 0 نصل نع ددعلا كلذ نم رثكأل نتشأ دقو تاكل مسا ن< ءايشاللّقت هلا

 نأ 3 ع لاق اولاقو مالسالا هضم نع د نال اولاقو صد هيدا سا

 موق نم نم مذلا 00 فو رابلا هضدل نأ 4ع هللا ىضر ب ا

 دلرلا هضم 3 ا را ِر ١ اناو #4 8 تك ا!ىردت ناةعاضق ىبأ د

 ص لوطم ا ناك اذا ساحال لام ماو ةضي ةبقلاو ةعموصلا سس 0 5 الو .

 ةضيب حيتقلا هيف منجي ىذل وهو جارللاو نبملا هيف نوكب ىذلا ءاعوال لابو ةمئأ
 ةدارع نب رتش الإ لاو اضن دبدملا سنالق ىمسن

 مالك ىرخا ةعقو نم ب 0 نحال لع نيدضدما صهانتم 2

 ' ”ماعنلا ضِس مهسوؤر ناك * ياو رةيلتلا موحبصق ةهباتلالا

 للولسلا زييملا ل

 تاصو اك خا 30 7 03 ةحيؤص ترضع ءامصلا هيلا اذا

 حامرلا وهو ةدايم نبالوق يره | داع أ دعنا و

 حصاتياورلا هذهو ماا ضيق مهسؤر ناك * افرص ءابهص اهب مهحبصف 2 يوريو (

: 0 

000 

 تاقوالا 0 موي 0 0 نيداحالا ض ىف لك
 نوي وحول 3 نس نسا

 5 ع
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 ىممالا درب نب راشن لوق مثدنع ججاجدلا ردق رخص ىلع لدبو لاق

 دود_ح مه ماثالا ناالا م« الام تلن ع رفأن ا كدجب

 ذيزب نميف ةجاجد تّثا #* ايادبلا يف ةدايزلا رد نف

 ىلع ابجيرارفو اهضيت ددع نكي مل ةيرق وأ لبطصا وأ راد ىف جاجدلا رثك اذاو لاق .

 ةلغال اهدخما نمو جاجدلا راج كلذ فرعي هخرشو نومم لياقلا ضيس ناكام فسح

 . ةداملاو ًادج مير جاجدلا ىلا توملاو مبقو عار املو منفلا ىعرب اك ىرت رصمب يهو

 وهف ةضيباا هنع عدصتت جورفلا نال ماخما خارف نتن اهلعام ىلع ابجيرازف راثص ىف

 نم هتشيمم عضومب ريصل هفر هع فتكم هسفند ىنغ بع لوبقم حب ءام فيرظ 5-7
 رض ل

 ٠ نم هنأك ى 5701 -اك جرختو ماوحلا نم ريطلا راغصو بابذلا ديص نمو بملا طق

 ٍ تيجيف رمنلاب ىعدب هنينح توضلا ديدش ةكرألا عللرسم جرو ميرألا تاوذ دالوأ

 هيلع فطع هاعدو ربدتس» هريدتسا ناف هنقلب ىح تارم ثالث رنرق هل لاَ الو

 تمالك من ”ىذ فلا وهف لوالا هناكم نم دعابت ناو هبعاليو هءعطب يذلا عبخو
 3 ا ىتح كلذك لاز الف هحام ريدأو هحبق لبقأو هيك نمَسو قمو قام مايألا

 ةحمذب , عافتنالا غاب مل لاح ىلا ةلاح نم ريصيو كلذ دْض ىلا هل بحن ناكام عج نم

 0 1 قحلي ىت> ق> محشلا لبش داكي الوهسبكب عاتمتسالا 0 هجنرارفو هضبو
 ةئحا يف ابمأي قدلت داكن ى > مدللا لمح الو نمسلا لبقن ال نا تناكنا كلذكو
 كلذ ىاوهووت حبقأو و 0011 و ما ننام اجرا جرخ خرفلاو

 دم |لاكف راقنملا ميظع ةوملا عم ءاضعألا تراقتم لاصوالا فلتخم دلملا ىراع

 ومألا نم هنم جرخ غلب 0 ج> هرصلو هتفرعم قو هك هج ىف تداز مايالا هب

 رفلادحزاج اذامن ةريثكلا دالحالاهنم 3 كلذ عبتناف ةصاو نا ول ىسعام وسلا

 3 ذ باسح ىلع همحش بهذو هن لق ب 'لانلاو قتملا د .- ىلا ضهاونلا دح ىل

 هم ال فتحا الو ع لقأ رئاط الو ةءاد ضرالا ىف نت م ىهتنا او م - اذاف صن

 ام هب نمسي امو تانمسملا ةاروف هل اور ولو 'نمسلا نم عي لبقي ال نا رذجا الو
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 حطس طاح ىلع ًاطقاس روغصعلا ناكاعر لاق ريقاصملا ديصن نم ىربْخَو بارثلاو

 ريطباف هر يناكر يشأ و يدي 'ئىئو 13 هيلا حبصأت هنوص ةدحوهحارص ينءغيف نادي

5 

 يدب تس.« ناف هل كر ِ ال كلذ لك ع لواط ىلا ىلا تبوهأ امير ىتح 3

 ريطلا 6 نسل يدب م 000 نا لبق راط اهمر ديرأ انأو ةاون 5 ةأضخ ىندأ

 سيل هنا لاقو اراسمعأ ريطلا رصقأ اما لاش كلذلو ريفاصملا نم دافس ةد رق ||

 الو جاجدلاو ماجلاو ريزارزلاو فيطاطملاو ريئانسلاو بالكلاو مندلاو ربلاو ريجلاو

 هيلجر عمجي ماو زاقنلاىمسي كلذلو نازقنلا الا هدنع سيلو ىثملا ىلع روهصعلا ر 0

 زيقاقتلاو ريفاصملاروةصلا يف هئيبمو هناهذ عميجج يفو هناكرح عيمج ىف كلذو بأن مث

 عسسل كناكف عبس مرا ناو حطس ىلع ناز ' يه ىتلا ةيشملا هذه يثم وه ناو

 اسلاج ناكول اناسن |١ نال ليفلا دص وهو هيشم ةبالصلو هئطو ةدشل ردح مودا

 ىطمحلا يف ناكمبو يد# ةعرس عم هاو عقو ةنلل ه رعش ا ليف هربظ فاخ ن رز

 حراوملا ميجق زق ةوملاو 5 اماف حالسلا مدعاهب رصق امتاو عابس سننلاو ا

 ىلع ىو 0 كرأر دلو تااخلا مدعأو نئاربلا ناكل جاجدلا ينعم يف اكس

 ءىجيهوبأ ناكف تيبلا ىف هعضوف نالغلا ضعن خرفلا لوانتف هاصخاف روفصع م 1

 يهو رينانسلا قرذت ءىجين هابأ تءارف صنق ىف هلعج ريطي داكو بر ؟ الف همعطي ىت

 ىتح هل فاطتة+الاو بونولاب مم ٠ هو بابلا حتف ىللعأ ن :,م هيلا لخدب ىتح

 نم اجراخ طّمسف راط اليس لوصولا ىلا دج مل 3 ةعاس هعزانيف ضصقَتلا 5

 اعيمج اراطق هعم هولسرأ هخرف ىوق الف هبأد كلذ ناكف ل 2

 ىف هبرك كيدلا توص نا ىلع لولدل و لاق ةيحللا داو مالا نود بالا هنأ انفرمع

 سعاشلا لوق برطم ريغ عامسل

 احايص حابصلا كيد هلمأو « احاتراف ةرحس حوبملا ركذ

 احا> حانملاب قنص اورغ .   ةفدس رادقلا كح ل فوأ

 (-ىن ناويح1) ا
1 

 لاغبلاو ليملا نم تونمي انما رمت رصقأ مثرود ىف مهشياعيو سانلا فأي أمم ؟ي

| | 

00-0 
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 1 ةماعلا نر 1 ا مدانو * هبا رخل كلذف

 *ا كلذكو قزالروفصعلا ا روغصعلا ل يل هخا رف من معلب نم ريَطلا ع نمو لاق

 نال ةماملا ريطلا ماك كلذ هيشا أ اموماخلا ل 0 هخأ رش قر نم ايطلا ع نمو روفصعلا

 بام ًايساك جرم ضيبلا نم“ 2 ني اهدلوو مدلا َّق ملناو محللا لك ٍ ةحاملا

 3 / اهدالوال ريفاصعلاو ريطلا ع ل ىلا جاتحي 52 هنوقن و ةشيعل ع رس انك

 : 7 و رعبسلا نم جرم ام لوا جيرارفلاك بملا طق لو مضر ملاذا اهدالوأ

 ا( للا كرتشم .جورفلاو م ا ٠ امل دي الق ماما سانجاك تاب.مالأ الو ءاب الا

 وانو نادي 7 مدلل هوسحو محال هل حر انامل حراوجلا مئابط ن 7

 حللاو بوبحلا 5 1 عج هنال ءابطا كراعم انيك تسلا بابذلا نم رق

 و دارجلاكو راط اذ ا ناويخا م وفك انسة بوبلا طل نيبو

 إو ىلامتي روةصعلاو روةصملا ن م ةمحلا ناو هبشا ناو ضر الا بحل و كلذ

 1 حرف نه بمر" نم 8 دق هن ينغلب دهلو بيجتسلو ىدتمو

 00 م ريصيف ريسلا الا اهم دج مل ر الا تنكمأ اذاف رودلا ىف ةرمعبلاب

 واج برق اهلا وه ام ىلا تقيس دقو ىرقلا ريئاصعل ترص اذا اما كالذو لخنلا

 لا ميال برقت م نيا وهاب ىلا هولا مايالا برقت مث دعب وهام ىلا

 1 0 ٠ ال ريفاصعلاو افاعبضا خسرفلا ن 7 1 م ا ةفالا ىف وادقملا

 - سيل هن ةهخارف وأ ص ىلع اقم 0 ناكأم اللا ف الها نهم اذ رادمالا

 ص 3 ف نا لع لدي ىذلاو روهصع ن : 5 هدلو ىلع نحأ رئاط ضرالا

 007 نهضفي راعشأ نو دجت يذأ ريطلا نم اهاوس عبط يف سيل امكلذ ن
 دلع خرفا ىو ال ناف ا ماج وا احرف ل 3 317 نردما ردح ىلا ةمملا اةرزلا 1-7

 ع | الزتو ناب دوور ام تطير وأ 3-5

 علا نم 0 كلذ ف هنأ لاقو 4. ه 000 اك شر ف 35 ا

2 00 " 
 ا

1 . 

 يول

 ١ ميك" 3 2 .



 رع م لو لاوس : وينك

 ةنيبتسم ةبآ فطشي تءاشلا 03
 ابةوط مت به وتساوا,مطخ ىلع ٠
 محلات فاخأ ىناابهذ الو ٠

 ةنز للا نم قوطلعىدزو |١

 ةمسنب كنمنيملافرطا دزو
 ةنيزو الاج ىدالوال وكي

 لاف كيدلا ركذ ىف ًاضيأ دان
 هيييح فار ا نع هئهرمو 3

 ىرت 16 ىلا كرددلا لدأ ٠ ض

 ةعاس ىهدلا نم ثبلتال كتنمأ
 ابعولط دنع سمشلا كنكردت الما

 هزوح ءادرلاو نو لا درف :

 ةحح هيأ 3 فأذ 1 ع

 [هقوعا و ةجحا ترذن ' ٠

 ىتوعل ءاعدلاو 0 9
 دا 5 ىلا 1 : :

 ْ 3 يتحح لبق هتبكأف "ىرعأ د ا
 ةيرع -

 1 لزذإ كيدلا نظ. د[ ءانأ و

 ةْخ رص بر ط حبصلا هنأ ١

 ةسحخ 3 2 كك

 اك ضرال برش بازثلا م وسم

 ان

 د

 ان

 نحذف

 ايفاولخا مضت منم تدغتادغ * ةفيح ةمامخا لاح ناار"

 ايداةبوثلا سوب ىله مل نيس

 ابراج يطل ةسول م
 ايلاح قوطلا لمجتالالات لاقو

 ايلاع سلو يلام هنولاخي
 اناني قوط سبا اذإ دعست

 ايارب نا ةئبز ينز نيوعو

 ايايتس اخو ارق 31

 ائادر كاهو قأش ىلع لبقأف

 انآ أم تت ىح اهفضن الو

 باف ل وأ مهن ف ولغات

 نعل ذاك 1 ا ىلا

 ايل الو لع وعدت الف كعدأ
 ايئارو نم ةرص ينووعدت .الف
 ْ ايمامأ 8 3 احح 2 و

 ايداوقلا معحملا و اد لوا

 ام 1 12

 ايداقم ل نار هيلع لاو

 ائادن تءمس لعب نانمتايالا

 اناوم قدص نامدن هل ناكو
 انام دقلا ف كلي دلا ىضاوامتع

> 5 

 - همس



 لل 000

 0 لقد ماو نأ كلذو ة ره راما فوج لخد دق يور

 ىف 8 كورك لاقو هند دخاَذد سدلبإ ناكو هناك ف راما مئمت

 ا "ىف ناك ذإ همم سيمبا لخد راجلا لخدو نوءا» اب ل_خدا راحال حى ” لاق ألف

 5 6 يتسأ تأ لا ةنيفسلا كلخدأ نم نومله اي لاق ةنينسلا ىف حون هار الف لاق

 ةيمأ لق يديسغ نودلم م ا مو نوعا »أي ل اخدا تاق نيح لاق كنرمأ ىت مو
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 1 "ارو كير نيزوإو * حاصل بارثلا وعدن كودو

 1 1 5 لاقق ةماجلا ركذ مث لاق
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 * اهش هوو لاا اذا

 0 هيد اببرب يبنفالا نك

 0 اهنئمأت ةينملا بر الو

 اسس ١ لا

 0 0 كعل ةماعلا خ ثاسرأو

 (اوال)و ظ 0 8

 راظذتل ةماملا م ارنب لل تارا تعاني يلا ل وا نإ

 قنا قوطلاحون ىلع ت تاعجتساو اف ةنيفسلل نوكي ًاعضو“ ضر الا يف ى ير

 تلبملا ينأ ندي را لوش كلذ تا 5 كلذ لمخ يأ كدب ماشرف بق

 بارما كيدلا ناب تاك 0 ل و ماق هب ةنابا 0

 الإ وهام لوشو لثملا هه برت ةماعلاو كرتون هذو محال نإ

 باهت ال كالاملا ىلع لدي

 تالا هليل م هعاقو

 بابكلانيطلاو ةاشلا اهلع

 تاخشلا دقع ام اقوط امل

 بالتسا | سيلف لتش ناو

 بابت هلسرأ يتلا يذو

 باتئسل ا يلا الو

 0 اذا ًاينتم وأ اش اع لخدلا نكت يتلا لاصخللا فيك رعي وهو ةوب لا

 لسو هيلع هللا

 ةلقو هذومو هتلاذلو ارث 41 مْؤا ىلع بار ا ل نود ممولف ذيج كيال اني

 ةفورعملا مث اع مر نق ضولاذه ل وضا

 يهاود نم“ ةهاد ناك د5 ف تاصلا ىبأ نب ةيمآ لوق اؤدنأ مث ةحيضلا مالا

 ءأع داب م ناك دق هنأ هسشن يف هرادثقا ن
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 ةمالع برعلا ىلدع ير دقو بتكلا سردو تاباورلا باطا كدلوخلا قحو

 كيدلا نأبر» ءلا ثيداحأ عم تاياورلان نم ريثك فوداور دالبلاف نالوملاب فورم

 يال 12 ار ءاعنأ, بارا ذاك

 مانع 4 رعال ٠ نمو ,افوج نم مدآ سيل و ملا ينل هو سي
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 الو سانت ام نو 99و ليدل الورد الو ملناالو حرا ل 3
 ء لافو معأهيفرجرلا ناواراخإا 5 أ هبحاصنا ن نورت هنم دكن أ مدنعبارذلاو

 اوم نع زايكالاف ناتللا“ © همار 7 1 ناك حانجلا قرخ 1

 مم كلذ ناكولو هم لك اب نوراع موراع مدنع وهو 0

 يرملا ةلعو لاق در اخ قحأ جراوملاو ىر اوضلا تناكف عبس .

 ضيللا عم تانهالا ءاوس * انومتريع ام راعلا اف .

 ضيربلا رامأ قاطرس الو « دازب انا بارثلا مه اف 0

 اسس مرملاو لملا ىف اباتقب ىمأ ىنلا سانجألا نم سنج نابرغلاو لاق :
 هب هنأ مثلا ىرب اهف ىار اولاقو سيلبا مسا نم اهل قتشا ق-اوف و

 1 0 اما نيس اهلا قفا جول بيسملا نبا ديعس لامف بارغ ةئيدملاب ةعموص

 5 01 عج ف لد ؛ا ىف اولاقو كلذ ناك ىتح ًامايأ الأ | وثباي مف ةنيدمل

 قة فوكسلا لهأو وم نم طيشن مجرب ىتح نواوب ةرصبلا لهأو حون بارغ
 وكلا عيضوم لك ىف لثم وف ناكتلف نم رم عجب 0

 0 إذ با رغ خرف تيأر لاق هنأ حالا تام الع

 ,دمللا نأ ىلع دهدمما ن 0 رغلا خارف نأ معو هنم نتنأ الو رذقأ الو

 سو حانج رصقو رام: لوطو ندد.ر رغصو سأر مل ءركذدف نئالا ىف

 ا ةيؤر نا زب قطنملا بحاصو حيرلا نتنمو سفنلا طقاسو

 : 38 .ء دياوأ "را دنع نارتلوا همن معا لأ وش ؟ لفل نادم 0

 ١ لا دنع بارغاف ةيلاملا راجشالاو ةغعاشلا لخنلا سوؤر ىف اندنع خرفت ىو

 ١ ارا نم ساظو راخ دبع هتمرو « بلو تار ال ا

 0 براز هكرت مث مرثلا كيدلا ىلعو مثلا هل راصف راما

 كنب روخسملاو عودخلاو نوبغملا وه كيدلاو غدت الغ ىلع ريخلا ىنعم

 0 لا لاثمالا ىربع يرجم مهنم لوقلا اذه ناكنإوهمألاو ريطلا لذنأ ه
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 ةمئاللاهمازلا نا ىلع مولم هنأىف فالتخا انني سلف هتءاطتسا شقتنلالو هلع د 9 5
 بحاص لاقو )ب |بلا اذه ف أه 7-3 محاصإ ال ةليوط ة هموصخ 32 1 ح7 _ 1

 اهرارحا نه سيلو امان نءو اهمارك نم سبلو ريصطلا ماثل نم بار ا ( بلكلا

 رانظالاوةفقحملا تااخلاتاوذ نعم نحو ةيلكلا راصملاو ةفيعضلا نئاربلا تاوذ نم ن*ز 3

 ال نطبلا يوق كلذ عم وهو رسانأا تاوذ نم سيلو ريفانملا تاوذ نمو ةسحرامل ا

 ”ةارملا نمدس ىف اغاتلي نأ الا ةدا را ديصيالو روفصعلا غوار ارو ديصلا يلماعأ

 ريدطلا ماهم م 2 هلي م ممقت و الازه تام الاو اهنم لان ةفيح نانمأ نأ, ليما

 مموهو ا نع هعمل عبسل سباو فريملا هلك أ ناكل ةميبب سلو اهفاعص ِ

 3 مناف 0 لإ نماثلا نم هلثم نوكيو قارتحالا ذيدنم ةاوسلا كلاح نوكي كا 3

 تنخس وأ ماحرالا هخبطن مف هدالب تدرب ن 5 اا سواك ًادرأو ن

 قوق مهللامجو لوتعلا قوف ابميلفأو لباب لهأ لوّدع تراص افناو ماحر ذل هتف
 ةفرعم هل نوكي الف قارتحالا ديدش نوكي نا اب' تازتلاو لاا ةلعل ل

 كرت تيحذلا وهو لبللا باسغ نابرغلا نمو فوط 9ع لس مال تاو 3

 امدح ناعو نييلا وجا رعد نويلاوسا رقاب مو مو: || قالخاب هيشلو نابرغلا ق١

 اذا بارثلا نال م الا ده همز امنا ندنآلاو مؤالاو فعضااب ةفورعم راتس نا

 هب نومءاشتيف مهمتإو سامو م6 ضاا ص 1 مقو ةعجنال رادلا لأ

 اوهرك م نيبلا تاع ءويشَف اوناب اذا الا مز ائم ىرتمتال نا دإ هد نورإل .

 اولاق تح نيعلا ىفاصر ضيا دفا هنأ | وملعو ةريطلاو رجلا ةفاغ هل مسالا ال كلذ

 56 وعالا هومسف كيدلا .تيع نع ىنصأ اولاق اك بارغلا نيع نم يف

 شووملاودمملا ومس كلذلو ىمع نا دمب يشعألا ينتكا اهبو ريصبلاب 6-0 ملا
 مائل يهون اب رغلا نم سنج ناقر هلاو 3 ادهوز :وامملا ىاينلا ن ه كلابملل اولاقو'

 00 ا
 سباو بررغلاو بارتغالاو ةيرغلا همسا نم اوقتشا با نب ماش لجأ 3

 دا..ةىلع اللد هل 4 اضعأ دانك هني ربا فاالتخا نوكيف "عقب نوكي نا 9 لا 0 :

7 

٠ 
١ 



 ظ (11:)
 7 ةحلابسلا نحت ال ناك ناو هامل ىلا ةسفئن ءاقألا ٠ نم هسفنب ىر اعر هنأف ةلودلا دع وا

 . كلذ لعف نم عابطلا ن*«و ر أرملا نعم كاذ فداصدام ردو ع هكا اا كلذو

 0 2 ممو عرس ٍد> توحي داكف دوعسم نب د هاحهملا وأ هسا

 | نم مالا هيد-ص) ىذلا ىرتس !م اذهو مكاح تفرع دق ةعاججو راقلا 3 |

 1 ؟ايكرا | اهو لمع ربدت دقو جرختساو ىقةسا هلاف اذ راص اذا رثبلا يف قنتخملا راخبل

 8 7 آو زوك يف ناك ناو اليمزت لمز, ناو اليم“ اراد هيلا رت نا الو نا نور

 5ك كلت كي هسف حرط اهدبو هندي لح مل نا هناف رثبلا أ 00 ناك نأ نرحب

 ,يف هسفن ينك يتح هلع نم ريسلا هيلا مج ربو هنيع حتنرام لوأ يف امني اهانل كلا
 ولا نا امولعم هدنع ناك دقو ىتل أم هنم ىَتل دق ىذلا عضولا ىف هسفن تاذ نم

 يأرلاناداسلا آر "كس |لف هلدع د مايأ هدنع ناك اذكه كامل نيع ةفرط هوك ريول

 ز نأ رودن ةرملا ناف سانلا مجرب ىتح روردملا ىرتهي كو عضوملا كلذ ىلا دوعلا يف

 برت كلذ لثم ىلعو مجرلاب هاد نأ باوصلا نا ىريف همجر ديرب ناكدق هجر ىذا

 سفن حنذي ناذإ ضرالا تي سيلو م از هوه[ رآثلا يف هسفن هحرط قا
 وأ بيذعتلا وأ 011 وخل ىقاالا نااع نم هيف قو و بيف ىدرت وأ قتحاوا

 8 ب كلذل ىمحيف ةرملا هيلع ك رالي ايده ايو كالو أ نيتماشلا ميرقتو ريتعتلا

 ْنأ كلذ همهوبف هيلق وأ هغامد ىلا *'ىث كلذ نم ريطيذ هفو> نخسو

 ا ءداولا ىنملا راتخم الو ةحارلا ممم زا ناو ةحارلا وه كلذناو هسفن لق يف

 هه يف ه فدقو كلابملا هده ىف هسفنن امر اعر ظيغالو عابط املاو لقملا ماسلا هفارلا

 ا” ارشح وأ توقرتع وأ ةريسنس لثم ىلع دم-صِن ىذلا يرتعي دقو ىوابملا

 , ,دواعملا ضع هيلا دعص) لا كلذ دنع نوريف هسا ءاقلتأ نم هسفابهيمرب نا هب رتعل

 بط تناك نف ماع ىنعملا اذبفهلازناللاتحو هينيعدسيلهنأ ىت - ًائيش منصإلالو نيبرحملا

 اذا آد ىف ىانلا لات دقو كاذاد هرتعلال نم :ك | امو ةلعلا هذه زم دنع روح

 ضراوملا هذه تناك .٠ اماق ناولفلا ىلع انملكم امناو ليواقالا نم ابوَرْص مهبف نالو
- 1 6« 
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 ل يدعم نب 1 لاق دقو باكلا 55 لق

 ىلض اوهنرك 1م ىلا اناقا كلك قد ظ

 مجبل مم "انك ا ل 1 ظ

 .ىد لع هيف نطو نا مهم لحرلا لوق تاعذلا 5 انه تادراعتتسالا 9 لاق

 مجنلا وأ لاقو هلع تيرضو هورج تار ,

 لف وذ صهدلاو تادبو #2 لهتتلا ورح ضيأام اذا تح 00

 روع الا هيشع لاقو نذ قافم ورجح ىاعلا لظنملا < 3 ني

 اال نعءيف تنمو د4 مهبحا نبذلا بعذ 1 ١

 هنسسلا باك مف يب * وق مر 5لاز ال ذا 0

 امدجو دقو هن داصإ الو ديصتال امم ناك ذا كيرلا مث مترجهو ب كيا ديصإ انيلع رف

 زو دعم نا ورم لوق كد ن< 5 دامصلا لو ردحنو 22 نود بر 2

 بيط لصأ عورف نيو فاذ د موف ف ملا دايز قا

 بلكمو قلص نيب ربقلاب * ملأ أو سيلا ىلا سيلا لص 5
 ا ةناح ريما قوس 0 | ةديلط وش نبسحت الل 0

 بلك ابوةضفوبلوعولا بلط ه6 مهبأ ىتس فورعملا نع ديح 0١
 بذدكتم نهاك نم هلاحرت + د لع 17 تيش د- علا ع م ,ىتح 2 ْ

 ريهز لول :

 لتقلا مايانم نم اممدق | وناكو ميلمدب ىتشيف اولتني ناو 0

 ملك 2 م لك نا محلوق ىلع لدب سيل هسفن تبيبلا اذيف؟

 ىف الاثمأ بلكلا بحاصل اوبرض دقو ٌئرو قافأ ميرك ديس وأ كل« مد ن ني 1

 ريغ ن م هئاع اذا نولطملا ءاااف ماقو اولاقو هنمأع اذا هن«هرارف .ةدش ىفو ءاملادبلل :

 حاص هار اذا راص فيكف هيلا ةجاح نم الا هيلع صرحت ملو هل ىلالتلا وهو ه 1
 قسرا را لعيب وهو هيلا قيدحتلا يدي يذلاو ءالل ىلار رظانلا ىرقي ٠
 يف  ناويح 16 ) ْ
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 32 كحك
  اجاضنإلا يمفانب سلو 8 ىع فبشلا جاجدلا ينذت امو

 ..اجاجنلا .برضلاو نعطلا نارك © ابق تق 0 اكلها ا

 اجالتخا ١ مانع ءادعالا لع * ىحص تاودهمالطاب بهذدنو

 3 0 شاب لاخت « ابائذلا . ةلئاش ٌدشلا .موجج

 ضسطلاح تت اوصالا اذا ه#» و 0 ةممركلا ىف د_شو

 7 نم تازنطالا ثبت « اعارق ىف لكأ 0

 ْش | ند نكانم نم أثحتف #2 مال ديل كاك دم 5

 ا 0 اللا 0 ىزابح.نم حلسأ وه اولاقو

 نخاود بع أ #4 اسراع ناقل يزعل

 ا

77 

 2 2 8ك
 ع ا و

 | ال حاف * مرنويع ناك همر لع بلا

 ند تذرألاق ملسأن ءاللملا 0 لاق يممصالا ثدح كيدلا بحابس(لاقو)

 فزا 0 وهو ةبع نب ماشه يدا للاعن هللا افرش ةمظفملا ةكم

 ء ١ ةرضحال اروضح هيف ناطيشلا رضح 0 كلنا يخأ نبا اي

 ل 00 رام ةلامم ال اماصم كلناف اهتقول تاولصلا لسو

 ْ 3 0 هداقت راع ناك نلف ةبغ هوك رد تهم * ناك ناف مولع حب الك

 ظ ليخلا ديزلاقو بمك نب مي نغ كلزب اهيشازورتفودتفإلا

 38 الا نعي ءامإ مثأ « امنا نيمق ىبأ رصن رصنا
 ا 0 3 0 ربا ةل طف نعيش

 020 2 هكاو 00

 اسس لا ىلع شا * هيدجو تيعبلا تيفال تنأ اذا



 كنان دلو

 ا جنا سوؤر 1 32

 رخأ نا لا

 ةف رشم ءاقنع نم ءاقلخ سار ىف ظ
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 مطزم رح قماوادغ 2 تايه ِ

 لّجاجَو ءاكراب ' لواح دنا 0 ظ

 ةرجو التو البطصا تاد

 هدنع نيل نر 1 7,
 ا نسوأ لاق و

 انوار كد ل اه نأ |

 لدْنَع نب كل لف

 ةسمل كفرت لثب ىلعت رص |

 رظن» ةئزل اباوثأ ترض

 بلوت نب رفا

 ىعو رصح ن“ بر ىنذعأ

 ىنمصعأف 0 تاجاح نمو 1

 اهم تئريو . اهلو 5 3ك

 ادالبخ 0 ا تناول

 موب لك ةمتير 2 يح 2

0009 

 ىفوسلا» 3532 لوكا د دأب ىهاشالا رذنملا ينبو

 يذ اهلوت اماو اخويش مباع ناب ماشو مثيصا رخشبو مظعإ نا ىثعالا دازا اماو

 رخ الا لاقو ةيدالاو سأرلا بوضخم هنا ينعت هاف كيدلا : رك سار

 ليفلاو كيدلا اف نئادلا لهأ

 ليءاالو لزعاال ساراوف مهم *

 ليج الو لبس امود ىنس ال *

 للج تفلك امم كلذو اقوش #

 اولءتحاف كيدلا مار تح ©

 : اعراس الظع ©

 ارفرف“ رجلا سن !اماذا يا 0

 ارمشغلو هروطا اعط ام اذا #

 ل هوانلو- تر

 ريزنخو اهءاجرب كيد فلاو #*

 والعا نمار لاه كايد كلبا و

 0 كببو قو ىلإ 0 2

 اسالبع ايلاعا نش نمو 5

 احاح سفتاا تارهضأ ناف #

 احالخ الق تءدضقامو كيلا

 امانا امم قلكسلا» يا ه

 اجناجدلا
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 جالدالا نم لم دف ىلا ع تحرح :وح نك هج دف

 جاوغا ىلا اجاوقا نوشع * جاحد ىلع ؟ جاجد مهف .

 جاجدلا ىلا ةرارم يم دع 22“ هلا 9 20 ١
 لا

 َّ تا
 ضونعنعاضو رعب بكربو + ينع سابملا وبا ضرب ناف
 سلا رم قاف يىبخغسو + ىزيعل امون هدو لعتو

 ظ ضيبلا لنلا ىذ رك ربو .٠ حرج ك6 وا رم
 صور هعماجم _ ىنا 26 "و ًاعو تخكام ادا ءم كا ىدك
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 عوضلا وقزي ام لثم وقزي وهف * ىندسحم ب دع يأ
 ١ دمر ةيقزلا ف خفو ةدحاو ةيقزالا تناك نا دوعسم نا ةءارق يف لاق 1

 متاونلا هيلع تماق اه رج+ و 33 اي نع كدي س

 مئاسملا هيلع تباش دق ءاصيمر 37 هربخ هللا 2
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 : ب ا 1 حغاَص عضوم نم عسي ال كلذنا ى رمملفراجشالايلاغأو لختلاسوؤز

 لده |مّمو رص رس معل وأ ردص) مث ريطلا ةماعو فد.طاطخلاو
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 2 ْ 

 : : مالا | عضولا 2 ريغ كَ انيتك دقو ريطلا ن « لعشلا ادهو ةمونلاو ةماحلاو

 3 6-0 عودلاو ماهخلاو ءاقعلاو موبأ 1 حويصل دقو لاق كلذ

 0 000 لاق ةكيدلان 0 أ تفولا 000

 2 ريلا 0

 #3 حبصلا اند 0 0 ١

 # ةرهأس ناروخ ىف يل ةليلاب

 0 ١ اماك موبلا 000 ناغوصلاو مامحلاو 2 فيطاطللاو ريفاضعلاف

 يلذاأ ريعص نب ةبلطت لاقو

 * ةيتف' بر نأ كبرد ام رع

 م اك مدن ال ةهاكالا ضرسح

 « -عرتم توج ا جر

 موه 3 هاما خارصلاو نان ءاقزلاو ءاعدلا ةكيدلا توصا لاو لاق

 دوعلا نارخ لاقو خرصلو وقزيو

 « ىوهلا كبلغيو ايدلا كب ليغ
 > ةناوح ذيك م 1 ىلثو

 « انلهأ نيب ىذلا طشلا كدعوف
 يدبعلا قزرملا لاقو

 * اهزرغ بج ىف يالجر تذختدقو
 *«* اهدنع كيلا خرضإ وجت تطأ

 ان“ ىلا رجعلا عم 5

: 3 2 

)3 3 
 2 2 ' ديريباسا تاون

 ا لا
-- 

  ةسومن مكن تح

 م
 5 م

 *" خضير *

 , امو ىدب ىوذ هوجولا ضب

 1 0 الا طبس

0-9 
 2 ىتفلا ناوح

 ا
 لام 6
 قا 9 ءاطملا ٠ رجم مفرد

3 

 8 5 ب

 0 / ةأطقلا ا امن

 0 عاش تنابو



 0(6ا/ ظ

 عبس هنأ ليفطلا وأ ىنربخأ لاق ريمع نب ديع نب لا دبع ينريخأو لاق حيرج نإ

 زملا اذ ميهلا دوسأالا ىلكلاو نيتيفطلا اذ تايملا اولنقا لوق بلاط نأ ن يلع

 روصنم نع 0 وأ ىنربخ أدق لكلا حاص(لاق) ةيشيعل نو رح :ملاو ل

 دحأ طق انبأر امو ههركف هبنورصاقتب يذلا ضيبلا نع نسملا تلأس لاق باصّقلا
 عم مث رجفلا ليبق هحايص نيب كدلا يلاون اهنإو كيدلا عاقص رظنا لدا ب 1

 لالدتسالا ىلا سانا جاتحمال راهنلا دادتماو رجفلا نيب مو رأ راهملا طسضشتلا اللا 9

 راجلا كلذكو ناتحيصلاو ةحصلا ليللاب اِضنأ راحسالا ىف الو كيرلا توب نأكل ال

 قل امو هل تناك نا ةحامطل ما لك هش نأ د ا دملأ راجلا نأ ىل ظ

 ىلع هناذأ ثقو ىف لكش هان 1 امو ناذآلا بحاص كلذكو هلعتسل روح بع

 لبق هحام- 26 رحسلا ىف هحرغ راد_ةمو هنوص ةروص ن.ال كيردلا ح

 يح ناك ولو رام 4 امال رحفلا روت دقو أ د را اضل

 | امتاف هعاّمصو هفاته ععس ن « هنكلاو الياد كلذ يرءعا ناك ةمالعو قرف نيتحيب

 ١ ةدع هل كلب ,دلاو 0 بذاك ١ رجفلا - ىلاو 2 للا عضا و6 3 عزف

 ش انكولمو "1 ا نمانلا اذ جان و د تاقوأ كالتاو 56 10 رداغب ال رايتلاب تاو

 وتم نامل مو تاباكسلا ليللابو تابالرطسالا راهلاب تولمتتتلا اا

 1 نود مايأرو ىف مامورأ ملا نم ىخضم ام هه نوفرعل لظو طوطخ تابال رطب

 ١ ذ نوفرعي ضايرلا برش ناك نم لك نيناسبلا باد ا رو ىاشاو 08

 ا اهروكبو ريزانخلا تاكرحم كلذ لوفرعل ىرقلا ىراصنو مورلا انو راهزألا 7

 تراغورو دضالا هيو هل: لح ل ةصو فكر لا | |متاوصأو امود

 ا روكب ىف كلذ فرعي يمارلاو ريما روكبو رذلا عسجو بذل بالسناو
 ليبقو حبصلا عم ءاعدو حايصتاقوأ ماحالو أه مأ نم كلذ ريو اهل 3

 دادتمال رامْخاَو دك 1 هب كلذاوركذ امنا نسانلا نكلو د او قسن ل ص

 يف تخاوفلاو نيشراولا نم ناكام الا اديمن زوال هؤاعدو ماما ليدو |عتا

 يا
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 دأ يف يذا قاقزلا يف ترص اذا كلذ 1رم بجدنأف هندب خانت 0
 ب ٍيصلا هب رض دق ءادغلا ء ىم لوزم بلك ورج اذا نزام. لا ةالفْتِمو ةسارلا َنأد

 هيأ ءاومجم ىتحووعمو ةناوطنصإ لصق هسفنم ىبرذ قاقزا لخدو مهتم ر هذ هورثعو

 ذافدنيع تلمأ اوزواجالف هنع اوفرسناف كرت لف مراجر ا هون ر كف درع دق وه اذاف

 1 ىذا /بمذأت م ع اا 1 1 اودما الف اهضمغيو ابحتش وه

 باكلا ءاواس دو ركملاو ناغورلا الا هيف سيل ىلعثلا ناكذا ىاعثلل يدفن يف ناك

 0 را رع نال هلم 0 ا مب هر ف

 8 سياو توألا ةحصذلا يف ناك 0 انلا

 الوأ لتف نم هللادابع رارش كيدلا محامص( لاق ) ضوع هنم باعثلا دلجو *ىث

 لايوس يشب نياتاقلا كئاوأ اوهش سانلا ءارعش دجم ' لو لسو هيلع هللا ىلص هللا

 لارا نب رصن ةطرش بحاص ىنزاملا زوحأ نب لس لثتق يفرأب ألا ةلضن وأ لاق

 ٠ لاقف هباحصأو ديز نب ىحن

 00 . لذاختملا اهناطلس يف ليولا ا # هل تمتخ يذلا ام ًاثيل رت رمل

 0 ال لحي ال ديصن تءاخل + ايلول تاتا ترانل اك

 || اخو ةبأ نم يم نامز * اوصنق يمطاف يلهأو ىسفن

 ١ لئابقلا نودقملا ليبق بتاغو * اتساع 0

 1 .هاربا نع ةريسغملا نع ميشه ىورو كيدلا بحاص ( لاق)

 ” ل دعو بالكلا الإ نالغ نمو" سالا نم *يث نع -
 مسأ نب ديز

 0 ضبا بر ءاةسملا لثس لاق ناسح نب ماشهو هلك ايف هيرتشي وأ ئث

 1 هنم لك أب نإ ةزريفطا نِإَو اسأب هبارب اذ هلك ايف لجرلا هيرت_ثي نايبصلا

 : نيرا دبعانئدح لاق يفوكلا ليعامسا ن مول
 0 لك نايس سما يذلا لا ا لير .ٍك م هنأسيسلا نب ديعس ن
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 نارالا قملايوةنيَ لاهالو ق0 لاو ةميلظ لاب الو ميلظ لاقو ةصولف لاق |
 نزامدهلافو قره اهكرلو ةكركف يال لان 0 ذلاوةنرالاةالو بنو

 خامشلا لاقو باقملا اذه الو فرألا اذنه لاعب الو تاع هده ف

 عوز ةشركع ىلوب رج 5 تاضربوع نيب كفن اف . 2

 جيصعن نألاهو صا ردأ عمجاو صرد و هو هور ب تاو ورج بكلا لو لانو

 ريك أو مايأ ةرشع ىمحأ نوكي تكلا وجو بالكلا صارداكل اب بلل لإ

 نأ |ضيقجو متو قرط رعت لاحد م11 ٠ ريثكل كاذب هيبش ضرع د :
 ناركلاو شحج نب هللا دنع لوو و دع او اأو اثيش هينيع

 نادصلا ضعيف زاجرلا ضمن لاقم متاصاصو اندتف انا ةشيحلاد الس نينا الور“ 7

 حتف ل باكلا ورد ملثم # حتشأو دإو نمره نال 3

 0 # حبفيف من م رأس رسل نا:

 مخاد . ليش ةصاخ هل للف و عابسلا ميمج يعو ءارجو ءارحاو هرج دسألا دو

 ريهز لاقو لوبش

 الا هبع نيح عجبشأ , كالو 8

 ا

 ىل لاقو صنق الص ناكو للءثلا ثبخ ا ا

 زوجي هنا رامي اع بالكلل لاحم بالكلاو لكلا نإ +ب لصفب بلعثلا سم

 ىشنملا نم تملا هيلع قمم ال تلكلا نآل لكلا هيلا كالت لات لاحم

 ىندب د راثلا ىلا سوشأ نم تام نم لدم ال كلنا تراك هلع 0

 لمح كلذ دنع 57 يح وها ىسلا ودم طوال 3

 وهادأف ىل يت يمو قيضم يف باعت ىف اع تدع ينا كلذو لاق نوب وِ 5

 قريلاك نو اج سحأ الف بالكلا ىتتمل 3 مل اق هنع تدداصف م

 نا ومو فور 7 كا اذاف كلذ نع تلآف نئسلا نع

 دقو هد دنم تيم هنأ ىلا : نم هار نم كشب الف ةقاوق ارو هرم هاو
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 0 ا لاشي ام لثم تطمرو يق 0

 دشنلاو ةيوذربو نوذربو بئذو ةبثذو بلكو ةباك
 ٠ 00 ةنوذز ىلع تنأو « ةلوح ليلا تلاجام اذا تررأ

 ا ' 1اقناو اهدحاو نم مجاه ا 19 اجو ةلعر. ناعم

 ١ ِ م هحيضشو خنبشو ةلجرو لجر اولاق دقو ةريعب الو ةلج لامي الو لججو

 25 00 ل لاماو ةدنا لام ال م ةشبك لاَع الو ةحملو

 سعاشلا لاقو بئذو

 1 نيورج مآ لحم ةيئذو « ةرانم ىف ةناعبز اعنأك

9 

 نا رسوا ناحرسو ةرامحو رامحو ةماجو مامحو ةعبسو عبسو ةناسناو ناسنا لاقيو

 «قاألا م ه6 ةلدج دج + ”ةيؤو لاقو ةقلاو قلاو ةلقمو لّقمو ةديشو الينو

 | نم نوكحضلو اذ_ه نولوب ال انباعصأو ةبلعثو بلعثو ةعبضو عبض لاق هنأ مزو

 : ةرفورغ : رولا نموةخرفو خرف خارفلا نم لاو ةلمرت لاو ءاجرمع ةعبض نولوش
 0 .>و لكيجو ةاعيضوناعبضو ةخئذو خيذ لاهو لاق

 رعانشلا» لافو : محو كال

 - قابرتع 0 هنرقع * تدغاذا ؟مأ ىعرسم ناك
 ةورتلا أنموةمهبشو مهيشو ةذفنقو كفنق دفانقلا نمو ةعدفضو عدفض عدافضلا نمو

 لا ىت لاو حابر درتلا دلول لاقبو نكهو قل | لاش الو ةشقو ةقلإ لاَغو ةدرتو درق

 رملاو لفونلاو لهسلاو ه ابحابر تءزن ةقلاو نعاشلالاقو
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 ةيبظلاواولاقرسا زملا ىلع الذب هامس هننكلو هلامسأ نم كلذ سيلف ملا دا رأ نا را
 لاف تحال هلق دا رام سا دقو تافلطلا ممن 8206 نم جرفلا م

 مجلاتايبطلاتاذضرالايف « مولا ءورقلا دنع اهواي 0

 ظ لوالا لقا ١

 نيشلا لاصحلا اهيبظقرتف *« كلمدم كالفو لو ءاحف

 لطخالا ةراعتسا دق وردت ذل عبسلا نم وهو ةيبحا 8 8 ملا سل تالغلا نإ '

 0 لقد فا

 مخاضتملا ةروثلا رغب ةلبغو *# ةمالم نر وعالا نعال ىزج 1

 ةنلانلا هراعتسا دقو ةروث ةرقبلا لعج يتح ةرقبلل عبسلا نم راسا 3

 لاف فلظلل لطخالا هراعتسا امك راحل يدع 8

 الي ليللا 00 منقوع نذاربلا لب ةنديرب ٠

 زجارلا لاقو ةنوذرب 7

 هنيرج اذا نيذاربلا نا * هنوذرباب كيلا يحزحزت 0

 « هنييعأ ةعاس دايجلا عم 8 0 1 1
 لاف ةحملل هلحف رخآ : را بأ.

 0 تصارع م ل ةحمن الا هربا

 7 لاف ةارم ال هلءحف 2 هرامتستلا دقو بلت يناس

 ْ تا مرك اديوسحش < ' انشا ىف ةرمص ولم نحت 7

 * باجنملااهرش نماندلح # :

 0 وهو ريعبلا بيضقو ناسنالل كلذ لاقي دقو لومرغ راجملا نادرا

 رب رج لاقو بئذلاو باكل هلصأو ةرقعلا عابسلا نمو طقف لج 7

 ظ ناد رج نيسقلا مظعأي نان # #  ركس نم ,يزاغا ىلع نوزاقا

 لمفأال لاثم الا ىف | ىف اولاقو ًاعولظ علظن تملظو افو رصو افارص ةبلكلا ت ا

9 

1 0 

4. 



005 

 0 ايس لسرو كومركوو ىأنا بد ريطلو كلذ دعا ع نذل مث هشير تو

 3 ة هيخأ لعدمدتف لثملا تنحأ دتاهونأ لاقفءركيو كلذاذاصيف ءيجيف ةديعبا
 1 لوقلا اذه كي ىلإ لفغأ دقو تاكا بحا أص(لاق )هيف ني قم و ١ هد

 ىلا سيكلاو وماطلا دل نم 6 نأ هل ن٠ جناجدلا نا كلذو جاجدلا ام ضم

 هيف ءصيال هنال الاح فعال كب محشلاو محللا لايخاو كلا دح يف لخدب 5

 | ع يذلا وه سايإو حالمتسالاو سيكلا دح نم جرخ دقو ذل
 هَ

 ملا عدخو يبأ عدخ وهو نيريس نا عدخم الو ينعدخم ال نلت

 ه1 هتف رم« ىلا جاتحي ام باب فج
 هي 3

 ارحا هعججو رملا مسألاو ةانك جرفلاو لبقلا وهو جورف عمللاو ةأرلا جرف لاق.
 3 ظ ]

 1 قدزرفلا لاقو

 1 ا 1 03 احارمم المج دوقأ ينا

 - ةراجتسإ دقو | اك ذك 27 دحاولا نال .حارحا لع هوعجاماو اولاق

 3 ظ سعادشلا لاق ليلق وهو

 : لجو 2 ا ةمهجارح « اس 1 | عبضلا اهارت

 ١ قدزرفلا لاقو شعكسلا وهو ءاهلا اهف قلنا قب ةزامتبمالا ضرب ملف

 باكو مرك رح عم نييدشب ٠ اهءفر ىفانالا قوف .تحطإ اذا

 7 زجازلا لاقو مثالا وهو « حمصي مل بشك نع ةكايح « باغالا لاقو
 ذاك ١" ناكساو نيشلا حت ةنب ركشلا ىكسي دقو لاقو #2 .اهمضت انف لجرلا ةنأاب

 ليعلا اهمانا 3 - ٠ ياام ا روفجلاو

 اهئا قاخم جرسلا ةقصلم : * ابقارعنم ةريتانقأ دق



210 

 نسولا نم انفبس# 0 ا 5# مهل ادا ممزدعا فان 1

 نإالاو محللا فاض نهلع فضغ #* 0 ندملا ىف ._ هللا 3

 ةدرو م هننكو و ةدر و ىجسا 1 0 لكاو ا لق باكلا بحاسإلو)

 الأ حارام اذا باثذلا نم * لسءوذدرولام ًاةدرؤ»: ىدوأ 31

 ا د رغ اهل تاالياسو أمنيا ا 3 1

 ارصقلا مصش ىناوالا يراوضلا نم . 5 هنئارب 90 رس 4 ماقعأ 5 ماتعا 3 1 ظ

 نع باكلا رؤتف دنع حيبصلا عم اجب أملع دع اما فاذلا نا لي د رعشلا اذهىف لاق

 بالكلا م و ١ تقوءاح عيا ءاح أماف سرح ناظش.ا زب ماك هايل تاب هبال حابتلا ]

 0 مالا هل ا نذلا ىلع هللا اوعدب مم امثل ءامرتسي امو

 هبويش لطف نأ ؛ ذلا ملب تتاطبأ ناو كلذرا هلو بأ" مذلا لك َ دسالاوالا ا

 ارا هنأيحالو باكي ازعاج دع زاحا طق أفلرش رب 1 كمدلا بحاص (لاقو) باكلا محلا

 حاتتفا ف لاقاأ جاجدلا ميعل نأ كلذ: نم مظعاو 0 ءا. 0 0 0 1 دق

 راقذو 60 تاَد ا 03 قاف يدنلا ن ل 0 تمر 0 0

 كيتلو نآس 5 1 اص نس ء ىئادملاو رو هاوراه ماس رييخ عما

 نب سابا 21 50 وأ لاق 21 ١| ىءاص 0 ' عابنلا + لبق جا

 ناكف و 41ه 5 دشأ 5: هل ناكو اممد | هدقد ا مص ريغصأ وهو: وا

 ىلثم كل برض أو ىلع يخأ م دق تبااي ام ون سايأ هل لاف سابا ىلع همدق ةبواع

 هةيح* هسلا و طمتلا هسفئأي ناك جار هةض. ا 4ع قاف نيد جورفلا لش وه: هلثم

 حرف ل 1 اناو ب دلال الإ محاصإ 8 احد راصف ماذا 50 ريك اكو ىل

 ىو# يت -- هباودل هاوناف هكر ح لع رد ال مقاس نع ةضييلا هئع قلت يع 3



 سس سال فشلا هيي | غ١

 دشاريبمأ | داو ريف مايالا ضعل ىف مهسفنأ اوقنخ هءاحأو ليفطلا نب ارا علا

 1 7 ش ليفطلا نب ماع نبا ةشارخ لاذ

 0 ' رؤاحم كيلع سفن تلأو الف « مهلذ+ مث توملل مهتدقو
 ١ ركاذتنأ 00 101 هسقل نا |ز ماع قتل لبق ١

 ”قالتلاو انياذا ةحتضم- ه ةك أ نالرغ ىلا ءازو ناف

 رج هشام تحبك كس و نوقنم ذا عناو

 4 0 اأو ليفطلا نب مكحلا قتخرك بو قوحاس موديف درولا نب ةويمعلاقو

 | ركالم ادعو حامرا ةلالع « اهرايد يف !صاعاندبض و

 0 رمال رطدق ىلعألا ن :م ندلو « دنبم نيترفشلا قيقر لكب

 0 دنع ماتو « مىسوفت نوماخ ذام ترحم

 ١ اوذعأناكىذا مالا ىتأيالا * .ةلح دمع مهنم ميلملا دش

 .الا همطح نيح داسفاا نم همنعو دسالا رواسي ناك هل باك ىف ديز وأ لاقو

 00 ظ ١ لاف ردكا ةيسأ ناكو

 '1للآوضومحلا نيب ناك اذاىتح « .هتدامك الامم ردك ١ لاغأ

 3 ليللا تحن ردكأو توشأ ٠٠ .ةيهاد داوطالا نلج يذلا قال

 نا لا وهالا ىلا ع 0 هدرطت ءاهرو ةئ_س هب طخ

 ام ىرذذك ةارسلاقوف * هل نيدعاسلا وطخ براقم ىلا

 ظ | اق ناجل ناسخ لدباك « عرض الو مخف ال ىملظ لاسر

 'لا لمرالا شك نيع ىلا ٠ اميمؤتعا انس انهو ايزساف

 ' نسحلاو نمالا ريغ ردكأ نظو * مس هرافظا تقلعامب اذه
 . قدس هتسىدحا تأ اهينسل ٠ .كيتناو لاورتلا درو اذا

 3 ب ىلع اريدعل نرهس نمط * 1 نق ءاسيح امهحانح ىداب

 ناب تي لأ لاحم دق نإ * ةِيامتاوت نأ اردححا نبنأ



)45( 
 .٠ د ةوأل

 همم لمحو ميمشنلاو قنا مجم اذا هنو كلذبو اعماج نوكي نم نيقانللا نم نالا
 4 30 .٠

 5 ا

 ةتذرلا لهأ نم لجرب الخ اذاف نيمامامو نيكلمدم نيربدتسم نرحح هرفسا ف

 ناو هيلس لوالا هغءد 0 ادحاس ناك نا كلذكو هيودح5 اهدحأ امرف هريدتسا

 مهنم بعص دقتوًالفاغوأ ان هافلا نا كلذكو هبجو رخآلاب قبط هسأر مفر .

 000 انلا ملظعم قراش ال ناك نايمه هوة> ىفو ىرلا نم جرج الج :

 0 اردتم ا ل مو هسارتحا ايار نيش 0 هم نم برق د

 او اراب نايدللا نونا عشت رف مر ودا نواف تخل اا ناو تالا حوطس

 0 لل ور هشه الا الاف رطو هتنع ىف قهولاو الا هلوح

 ةمذرلا لهأ ضعل ميلا ماقف هنذأ ىف نذأو بوث هيلع قلاو هيلجرب رخ الا دمو هردص

 مسمنع موقلا كسماف ىجتساو لجخ كار نا هناف كناكم هل اولا م نيوملاك

 هوا+مث اوبحأ ام اوكرتو اوبحأ ام اوذخأ هب اولخ الف مهبحاصن اولجعأو مولا لكترأ

 ةيليمْسلا نادم 5 ١ ذ دقو ةيدوألا ضعل قدهومراوزرب اذا ىت < مهدبأ ىلع ٠

 راتخلا ى 7

 فراع رفكلا ةطرشاب 3 قا 4: ةقلي 3 ميلع تندرا 3

 فئافللا هيلع تفادق ناك ناو #* ةئيكسل 5 حصص ام مقالا

 فراخز مهفو هيلاوح نم * تءسناوانيفتواتلاك سبا ناو "

 فحاصملا هت:يض اخو ثريااو *. ديم لأ تيحاورضالا

 فدعاستال تريد واذ داوعاب * تحسقو هب تفاط كاش ناو ٠

 فلاو.لا م 4 أاهف نبغالو * اشاقر رييزلا نال هب تادو ٠

 فئاخ نىرمأيو مولظم رصتيف * دم لال اهايتع ”بسحاو
 فاسو عد دوور عحاعو ا ىبر ما

 اما هد سف لق نك كلا "انو ضار نول ةئيغضلا ةيفي ملا ةديبع دعا

 ليفطلا نب مل اناك دقو رسءالا لوطو ناوملا وبرذعتلا فوم اما , ةئلا ف 5

9 93 

1 

 هلا 3-4



 011 (ةىن
 3 فنص مهو ةيريثملا ب>اص ديعس نب ةريثملا ورف هركذ ىذلا ةيض ينب يف ىمالا
 5 جراما وهو ةلم 2 ' يلاوم نم اده ةريغملاو ه ر و-هذملا قيرطل قنمحلا 9 |هعل

 0 :ءام ينوءءطا رباملا ىلع وهو دلاخ لاق كلذ دلنعو 7 هللأ دبعنا

 ' 3 لذو:نب رحب لوش

 ” ريسلا ىلع تاب ن ار ني ىتوممطا كباصأ امل ت تاقو

 0 ويرض رصن ىذن سلا ريبك * خيشو ةيامث جالعال
 | ةاباشا لبا بابا نم يثمو ةيلاغلا ىف ةساير ال ال مدع نا

 لأ ىنع ه هأنا ةيلاغلا كلاق تدكلا يقرا ةيروصتملا بحاص م روصنم ينأ ةبحاص ىلِلاو

 !أهركذ دقو موك سم بادس اولودب اطقاس ءامسلا ع 0 اورب لاو ىلاعلو كروان

 ةو ةيلاغلا مث ةضفارلا اميذ فنص ىتلا هثديصق ىف ىطيمسلا بالا نادعم ىرسلا
 2 لاعف .ةينغلا قاتم ميج ىلع ةيطيمسلا

  لاوزالا نم لوز ليكو *« .ليك لادصتسكلا اذنا

 0 . لاحلا فطلت هيف لض #* ايود ءاد ءارعلاب 3

 0 .لامثلا ذيز ضر قيرفو #*« اماما ييسلا لءاج 7

 ” الربع يلع نم * ةارب اإ لوش قبرفو
 "لآع راد ةرانف لعرعل .هألا اس ىذلا نم ءاربو

  ليمالب ند نقيرفو #2 2 رسدنلاب ندب فار و

 ”ياانأو كلذ فالخم لوق دونم وأو اج يآ أ دع إء ن

 ا رع لامعأو: شنو »* ةليغو دانز ى علا ةعبش قو

 + هر

 لاتق خاثو ىبرح « ينايبس رفاكو ىثبح نادعملاقدقف
 0 لاستملا ةريغملا ند 1 0 تدءص ك.داهو ةيمم كلت

 راخ قنشو ةرم قاخ * 1 لارنلا لدججلا ذر مث



 ىلعاوأ هرسأب بود ىلع اولوتسا اع رفاغم الا نورفاسي الو اممأألا دالبلا ىف نون 2
 امإو ىراح امإ مرود فاخ نوكيو ذفان قيرط يف الا نولزني الو هرسأب قر
 الو لوبامو فوفذدو ةطوب مص بالك راد لك ىفو كاد ها امإو نيتاسإ د

 ديت م ا ملم راد لهأ قنخ اذاف مم م تا انكي «مادبأ ىلع نولي فولاذ

 مهل و اوعإ نايجصلاب حاصف ملا عن هسا بالكلا 0 برضو ف ذوفدلاب ءاذلا

 " ناكولف بالكلا اوجيهو ىرتلا لهأ ءاس « .لحف © حوتضلاو قوق ١ راد لك لهأأ

 0 ترد ةلهااودخا علو ةقرلاب كلذ ناكاك دحأ ةناكع رعش ال ارامج قون -

 : ىف قهولا 0

 هقنع ىف روحا ساو لاما كر 2 ًاضوتملا ىتاف هنطل دك ضو تع مو هيلع ىننف 4 3

 4 يف ةدايزو جرخو رادلا باب وح دبل ةالئع د < م الف لاهلا سفن تءجر

 ةف وكلا ناك دقو مثرخأ نع اودخاف سانلا حباصنو 0 ممربخاف ةعاج هتتاثو هقن

 نم ننملاب نينمرملا رك ذو:ةلوارلا دامح لاعف هتنادلللا نم اهريغ ىفو كلذ ل

 لاقف موضع ىمحسو قانملا عن رمل كو لحتلاو لئابقلا بامحأو لئابق

 فسخللا كرادح 0 * ةباحص قل لح ف تر اذا.

 يلا فدع لانعأو بشقو *« ةليغو دايز ىمنالا ةعيش اقف

 ٠ فسكلا ةيحاصو اليملاو ةديمح * مس ار لف 8 رش مل 7
 0 ىلع لدن و مه ناف # ع.تساف ةيليجم يح ىف تق قى

 فزملابو حابتلاب هيلع اوعادت # رئاز قنخ ىلع ن0 /اومزتعا اذا

 هركذامأو ل ع ينب نه هريغو نيترهضلا ىذ ناكملف لحت ين وذا

 ىوحنلاة ديبعوأو ةنيبع نب نايفس اندشنأ دف ةدل 3

 هدنك عذخأنالف شهسبملا كرس ام اذا :
 ءول- لك أ, نمت ةفوكلاب ناكؤ باصو لتقو ةفوكلاب ذخأ ةبصق ونأ هد

 ظ امآو هيودار باصق نحاص ةيودار ةرصبل اب ناكو ىرغمصلا ةم ةيادلا ةيدن
 ١ )يف 0000 ش:
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 تف ل ين تول هال مهسلالم يف م زملاو بد زرت كارت ل

 + يجثو الاراديف مقال ريفاصملاو ظح مهب قاشرالا س م الو مهلا نوككسلا ةذل

 لا خرا فأ و لزاملا ةَنَزز فرعي زونسلاو ريفاصملا اهف مق مم 3 سانلا اهرحه ناف

 ضر " ةرهاوةطابر لالحاو هتالفنا دنعداع ًاربش * طارو قرسنار رادلا يرارف ثاعلو

 : لاوتلا اهيا بل مرو هب هترثأو هيلا هتلمح ايش تمدطأ ناو اباثةراص ناو اهدلو

 ٠ باغاهدلور ءىثثلا اهل حراط م كدمتف اهدلو لبقيو هلكأتل

 1 أ فرعي حايصلا نم ايرض حيصتق حايصلا نم لاكشأو ملا نم بورض املو
 | تدار ىتهو ةره نم ربأ لاشو كلذ ريغال ءاعدلا ما اال

 || انا وح هجرادا الوز" نم نواز ىف بار مضوه تنأ طئاغلا

 ثلا كلذ ىلعأ تءمشت مث بارتلا كلذ نسم مال هانت ريما 3

 د ىت> كلذك لازت الف ابارت اهللع تداز ةحئارلا نم ناف هنم رو

 ٍ 0ال هجو تك الز د جم 1 يه ناف اء مو.شللاو لولا تنغأد

 هألا نم سان معزو دورجملا كلذ رتس نمو ملبملا رفطلا ىف مليت ىتح حطسلا

 ىلا كل ىلا فتن هل الا مش ناكل راسم منح فب رويل

 ' قلما فدسألا ا لع اياب دل قال از قلك كو لوك 0 هلو

 و ”قوتسالمن احلا آلا ةارت ال كنيدلاو ريثك كلذ دادمتو قلما يف هلك اشيام ردق

 ع .ةيفهسش نقدي و بارتلا هتامحو اذه هطاس الو هشارفالو رادلا بر

 ارعجو ماعنلا موصو ماملا قر ذهبشي ال هنم نتنأ ًاحالس ىرت ار

 لبلد ا راك اخ دم : نك ولو مقر ا ل هر ال كلذ مم م

 2 با ىف نوهأ ناكل هنن رادقم ىلع ناكوامت ديسالاو باكل 0000 اي ًاقلعتمو

 3 هءاحصأ  ضعلإ كيذ ىف ساون وبأ

 : 5 .حاورالا تم نم انحئف ه حالبسلا كاكيردب مذا

 امل مهظمب هاظر نيفانملا نا باكلا قفار رهو باكلا بحاص لاقو
 كا ُ

 31 0 قفاه 0

 3 بو ا ل
, 

 اح ٠ ك أظ5"؟
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 (ةدذ ض ْ :
 ريصملا تلح نم“ ءازه 2 انآ نب 1 تناد نم ةبرسأل تودغ

 ريم نم مظءأ روفصعلا ىئرن * انحر مث لقتتملاب ىرخأو

 ريرسلا ىلع نينمإللا ريمأ « ني يب كيد كيدلا ناك

 زر نشف قف مو رلا تان #*«.ءاطفر زادلا ىف مهجاجد ناك

 ريفمملا :لخيرلا ماتا ناد * تاياد نت وكلا ىرأ تف :

 ملا رمقلا تينا مسمأو ه يىنع .شيئتكلب نيقللا 0
 الياور كلا وشن ديرت ال سانلا فلأن ىتلا ءايشالا باكلا بحاص او

 اغا داليلا عطميف معلا ن < ام ساب و سانلا هذخع م كيدلاو 0 او بكمل

 يذلاروةدصملاك داو الام 20 فاطملاك مدير ىلا 0 . مطاوتلاك نول 5

 8 ن* يلهالاك وه هلو ماوس فرغل يذلا تاكل 5 الو ملل أ مجز را واما ./ 2

 ا

 واد ىلا راد ن 0 لايق هلا ى فواطلو ل ايل سعنو ميقراش مل مهفلا ىت# ينا رئانسل

 3 لَو ريم أ ل ع 1 فال_خ ىف كيدلاو , مهلا الإ اني

 داوىلا قانشي الو هتقورط ىلا هسفن قوتت ال من هجاجد ىلا نعلم نو

 0 0 يرد ايفو دل هل نا طق ردن : مل لب هويرو هود_غ نذلا فريال

 دل مال هدجن 1 نو 4مم ةقولخملا هصبو هي رارفل هأندحو دق ذاف ليد هتاز

 تناك ذا نمل ةيلهأ رصق ال كك هبل ىلا مجري الو انا ةاكسك قد :ىبلا 1

 هبخ 5 هد>و ْثَش الو هراد 0-1 هو همشو اذهم الا فرت

 عجرت مامخلاو هلأ هعو هقزر فلز مو هحانج حنو هلظ فو .دضالا نا

 ٌ 07 تاس لع وه هم ججح مع هنطو نع لوحتيف داطصلو خسرف قام نه 5

 : فاو هحانح قفاوو ة هح رفدحو ناف هئطو 5 عازالاو هملاو هظافح ىلعو هدقع ةو

 /! هن ىلا ى 0 لك ءاهأ ىلا 00 50 هيلا ناك ناو هيلا راصو هان

 تحاص هؤطل الوءربخ ةغاب 00 طش فاطخللاو رذعأ امإو غلي

 ١ وعل لا هل. الو مضوم نصحأ يف الا مهيلار اضاذا: هركو ذذع 2 0

 0 1 ب 0 2 0
0 3 1 ٍ- 11 

 1 : 2 ا
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 ام ىذا ناوزالاو ريملا ني قي ءاقو ىدد الو ى زب ال الام راجلا هللا ىوخأو
 1 داع زيعو ليللا تاقوأ ن كيلا 3810 نام و ؟ وص .دمل ١ راجل دعبو فقر ك1

 5 كيرلا ىنبن سيف قال لوجأ راجلاو ةليضف راحسالا يف هل نا الا حبصلا ىلا امولعم

 اه نسحأ راحلا نا هشياب مث هملع ديس ىف هاوا دق رامحلاو ةفرعملاب هل يضقتي نا
 0ع جرخ ناو هراذ ىلا ىدتهي نا ن مس مل هراج طئاح ىلع طةس نا كيدلاو

 | 0٠ اولدح كيرلا حاس لق قوفن 352 نم: هلقاضو لضارأدلا

 وام ادعم لاق ةبتعن هللادبع نب هللا ديبع نع نأ ابك نا

 |. ةالودعإلا نإ نءو ةالصلا ىلا وعدد هناف هبسن ال لاقف هءاعسأ ضمن هدسف

 5 حا دلاغ نب ديزب نع دوعسمنب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديدع نع نابسك نا

 | ةالصال نْدْؤَب هنا لاقو كيدلا تس نع: ٠ لو هيلغ هللا ص هللا لوسر

 ولع هللا لص ينلاىلا هعذرب دعا ىبأ ىلوم م اس نعو ةرص نب ورمع نع ةرامج

 او ليلا ضرالاىفهنئارو شرعلا تحن 500 قلخ اهنا لا“

 ونا فالملا وخمس لاق مث هحانجم بر ماد هثلث يقنو ليالا اثاث بهذ اذاف ىوملا ىف

 | يستحب ىيطلا برضلا كلذ دنمف هل كر رشال هنا يأ سودق حوبس

 سوال لقطأو يفهعاربو سردلا تم ةقزع امد ىلاعت هلل نأ 20 نع ءالملا وأو

 . ةكيتلاو لاقد 0 .رمحرلا كاملا سودتلا كلملا نادبس لوش ةكيدلا تداَص اذاف

 : ظ ص ضيألا كيدلا نا لاق هنا سو هيلع هللا ىلص يبنلا ن لع يفور 0

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا روج مشو هع اجو اد سر هللا ودع ودعو

 | ٠ قورفاسس اوناك لسو هيلع هللا لص ي :لا باصأ نا ىورو تيبلا ىف هعم هتس

 ١ زال ضِيألا كيدلا منذ اذا لجرل نوزب ام اريك هيأة رجتلا بادحأ معزو

 : ١ طلبتك لاغ نا ةاحاحلا ىف اممو هلامو هلهأ ىف 2 لازال

 . ١ قلو ورخ كر ناذ هزاقنع قاعي اولاتف ةضيبلا نم جري نيح1ريغص ناك اذا

 كيدلا لبنو ةجاجدلا نسح يفرعاشلا لاق ةجاجد وهف كرحت



 * سلا 0

 ع6 0 :

 بيطلا نتَّلا دبع لوق قاوطاغ كلذكو

 ليزاعم موق مو حابصلا 1 * هنرسسأ ضملوعدب كيدلا قفص 37

 بحاص لاق ها رسف اه ىلع اواجنو ءاعد ابا 0 مم كلذ ىناوت ادارأ امإو

 تاعاس يفو حا لايف موق لو+ا يف لثلا هب بورشلا راجلا اندجو انأ الول ب 2

 كلذ دعفت د نا ولو دود ص ربغ افذتو ل كلذ ناكد تا ةكذلا مأتم اتم 3

 * ىلع اموبسعم كلذ دخولو مولعم ددع ىلع ًاضعل هضم عب اوس .

 تواجخم لع نسل تقولا 0 ا 37 ناكل للا

 بالرامسالا قوف هنابفوصوملاكيدال نكتإلو ةلعلا ءاوتسال امىفاوت ءىث كلذ ان

 فلح نا.ام هتوص ةد 0 غلب دقو أ وص دما راحلا نا ىلعو دال تس بط

 حايصن, سيل هحايص دجأ ىنال لاق كاذامو هل لبق ةمانب امراخلا نا زيزعلادبع نب

 داقعاو اذه هجاح ءاضقا دععل مان نا ديرب نم ابق وه الو ةعاسلا كلت 1 ئ

 لكك لام لبجلا ىف لثملا هب برضو تومملا دم» ىف لما نارقلا هب برض ىذلا وللا

 راجلا نم رافسألا نوطل يف امب لرجأ ناويملا نم ءيش ناكو لفة رافسا لمح را
 نا كلذو كيردلا يف سيل ام لاصملا نم هف نا ىلعو هنود هب لدم ا هللا برش

 هياع هللالص هللا لودر لاف نكامأ ةرشع ىف هل ىف ىب لا لاثمالا نم هتمضو با

 يف ملسو هيلع هللا لوسرل ناكاذا لم كنكوارتلا فوج ف 0

 ءافلا ةحوتفم زومبم ءارفلاو ءارفلا نم حكنابرعلا تلاقو نايفش ينبأةياده لج

 ظ سعاشلا لاق ارف ة ةعو

 عزاونلا ضاخملا غازباك نعطو * هلوضف ءارملان اذ اك برش

 كتاف اذإ ش>+جااولاقواك اب كن. ريعلا كن ن 6 همدل يف وأريملا برعلا لو

 نيعلر ,اراجا كلذ لع مس ءولالهأ مفدناكدنال ة ةرامس ىبأ ريع نم ريصأ اولاقو راي رابع

 دييغو ا رافض ربما ١ اقوا



 يوي ه0 -
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 0 | راب لب ل بواجع كلذ سيلو تقوى قفاوتب 'ىث اهنم
 ْ حابت عمس اذاو حب هب سحأ اذاف هنم عزفب يشب س 2 ملام تكاس توا وهامإو

 بولا هنا نسو لولا بلكلا ام ماجأ مثرخآ كلذ باجأ مث باجأ ر ا تت

 انوص عمس وأ باجتسا اذا ايش ركنأ هنا لجأ نم سبل كيدلاو بالكلا عيم

 | ولأ ةالسف هجيه ليلا نم تلا داو اذا هديل لي 3 م

 0 لاى سيلو ةيرثلا ف هناوصا أ ددمك دكيدلا هيف بواجت هنأ ل ىذل' تقولا ىف

 فاي ةعئاش هلايعل / تقو يف مقل امل مقل ةلملاو تيقاوملا ف وه كلذو هريغ كيد

 / ا بالكو 3 رملا ف بالكلا ح 3 دق بالكلا كلذك سيلو تقولا كلذ

 ارآ ناف ةتكاس ةعماسملا ةكيدو عفصل 0 كيد نوكن نأ زوم سلو ةحان ريغ

 5 نا ناكاذا ر اظانتن لابجلا هذه برعلا لوق لثم ىلع بوا#ن ةكدلا نإ هلوقن دب م

 ءو ثا ذ زاح 31 نانذإ ناكول يذلا ناكلاب ةيحاص ع نم ليلا ناكاذاو ضعل ةلابق

 ْ 3 ارتتال الاه مخ لاق آم ناك رشم اران ىف مسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق لاثملا اذه

 - ينالجملا ريق نبا لقو « اهروبق ا ال ٠ ىعاشلا لوقممو اههاران

 52 تياقلاةضه ىرب ثيحو « بسهارف ريبج ىنج نم 0

 "وق! ان ليا كيلا رظنب ثيح ا اذك ناكم تنكاذأ برعلا لوقتو

 زابخلا خيشو « ريس 10 * ٠ زجارلا لاقو كنيمب نع وأ كراسي
 ا لس رارخالاهلا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لافو سييق وأ هدنع

 علا لوقت ىءاسكلا لاقو اههاران ىدارتتال ل اق هللا لوسراي ملو ليق كرشم لك عم

 يل نوري ممارتو ىلاعتو كرا هللا لاقو رظاتس انرودو نالف راد ىلا رظنن ىراد

 هج حامرادلل هوعمس رعش تدب ةكيردلا بواجي ىف موقلا لاق امإو نورصب ال مو

 ' 0 وهو هآنعم

 3 ١ فلا اهنإو من « ادمصم ليالا ربع شبك حبص ايف
 قم نمنح دصي ىوشلا اع 5 هنوص بواجو لدم مل حاص اذ
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 رخفلا باب نه هيلع در وه هجحو نمكلذ هي دقف يهخ ريغزاك ناو هبل دتشا ناو |

 و3 ردطلا عابس ع ل ناكول هنأ ىلعو لكالا ةناطتساو مجالا ةواخر نءو ا

 5 ه>ربب ال هعضوم ىف درا رمملا هخف اذا ىتح هد ديرب ناكؤ ناسنإ هفاخ ادع

 3 هذ نأ دا هتال ر>> هقنء ىف قلع ولو 0 هَ عمجل ناكملا 2 هذ

 ىف خبطبلا رو دقو قرورلاهيف لمحأ نم هناف لاصملا هب مج تيتاح نم ًاقيش نطل ل مآ
 زحارلا لاقو هتجاجد يم رويغ دعل وهو لضنلا مح

 *« الوقمم هلوش ىمح لحفلا * رخ هلا لاقؤ -» رك ذلا ىف قاخ ةربغلاو 3 1

 همدقت كولملاو نسما ىفو ضاييلاو بيلعلا ىف ناجحالا عي وف جاجدلا مللو ٠ ظ
 عض رلا ءادحال مهم لك 1 جاردلل مو جاردلاو طبلاو ضءهاونلاو خارفلا ميج 5

 ٠ ءاون تيطت انآ راي موحالا رثك ١ جاجدلاو ايافنملا دالوأ أنما قنعللو

 الذيع هءاهط ثد_#و سالار كرب رد لال داو :

 كلذ 0 محلا عم « اب طق ناو اهصومصف بيطتو اخيبط بيطنو اهريدغ 2 بأم

 مدع امو يتاح ردد حاصتو يطالع و يواشحلل تت و

 5 هكيدلاو لاق طبال كلذ نسيلو دوصقملا رمطت اها 1 الا ظراا ىلع ةحاركم

 2 لاقو رد انا لع كاناللا هيف بانت امم بايلا اذهو 0 1

 هك لب كت هنأ أب هتنأبا اودارأ مءأ الإ ةحاجد ةسفن ل ْ

 ب تناك ناو رجح اولاق امنانإ اوت نأ اودارا اذاف ءاه الن اس ىثالاو.رك ذل

 ظ لاطعلالا 1 1 7

 يراسلا ةفقو تناحو جاجدلا حاص * دقو لوعشلا حارلا ىجيدلا ىف

 ٍلوَش ثيح ىثرقلا كالذ نيب د

 جاجدلا ه هاظن ال ناك م وك ديز َهباؤذ نع كيلا اودر مآ

 "صوف كيدءاخ رم نب فسو. راد ىف رم نب ديز سأر ىأر ب ناك ك

 كلذ ا لب بواع اعإ كي دلانأ مز نم اطسعأ اراقب أيل يقال
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 4 رو بلح ىف ع غد يقلل: فدخالا لثم ناك ولو ياللا 5 - اولاق دن دعو تي

 5 ,لا ىف ماظ نب ثراملاو ءاهدلا ىف ريهز نب .سبق رك ذ كلذلو مخلاب ه هرك نل هلاضخ

 37 ا ئار نق ن فذنحالا نأ ولو ةفاثثلاو ةدجالا ىف ثراها نب ةبيتعو

 ًأنويعءالؤهو هقن ىلع مومدعا ةفيدح نب نصح وأ سدع نب ةرارز وأ ةرارز

 ةقلاالارعش لوح« ىفو مهف ريما لاصخ ءاوتسال'يثنود'ئثب نوركذي الربولا
 نوذ ال حوب لاك فللدك ف 5 م ةبامالا تيفلاف

 زاككلذكو نوذنال دواد ناك ملوك كلذ امو هجو مالكا اذهل سلو

 ينالوا بام تالاحلا نم لاح.ىف اونوكيم ناو مثو مالسلا |عْيلكنوذمال

 هو لاجرلا لعق نم ردانلا ةيشلاب لسثملا نوبرضي امنا سانلا تناف خياع

 . 0 و هللا ميلك ىسومو هللا حور ميم نب ىبيع اولاق 6 عروما قانس
 | ا دادس 5155 ذ ولو ملسو مهياع هللا ىلص نحر

 3 كلا نكن مل عزم ال مالساا هيلع حون ثالذك ناك ولو اد "الوق ناك عزمي ال

 ا ناك كلذكو لاقف ظرذلا عرجتو لايتحالا ر 11 راو | م كلما

 آ 7 ء ناككلذك لاق ولو هتوج نع انوعرصم امالك ناكشل شحم ال ضنحالا ناكو
 "فرن ال متاح نا ناك ناو هعقو.م مقو دق لوقلا ناكدلو افورعم امالك كالذ ناكل لذع

 ال ىسشا ناك دف و ع لاق ولو ةافاكسملا ىلا عرسةلابو لامحالا ةلَع

 راتخيو ىليمب نمي ناك ناو نايبلا ةمجىف دوم ريغ ناكل ال لوقب ال يمخنلا ناكو

 1 يلا لاشنلالا فرضت مل اهرنمأ نم روبشملا وه كلذ نكي ملال نكسلو ال.ىلع

 اخنز دزاوتو هلاصخ ةرث كل هلاجو كيدلا ىف لوقلا كلذكو رئدج لاق امهم برضت
 فين طسوتلاو لاما يي ءارصبلا الا ه رك ١" خبل ال كيد لاج نالو

 ال نمسح سواطلا نسحو املا نوف نك انو فيفا طالتخالاو

 7 نمو ىدنفلاو يمالخلا جاجدلا نمو هركذب تحمل كلذإف هريغ ماوعلا

 اخ نسلاو بما ف هفلبب الف ىصخم ام ةكيدلا نمو يركرسكلا اهنمو ىجيزاا

8 8 5 
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 نب رفعج لاو هيف جرمو جورف م 2 و و 2 6 هلا هل مصر امث هيف ءذلا ع هدف 5 ندسح 0

 يشم اذأ هقلعتو هلادتعاوهباصتناو هلاج عم هناؤ سواطلا نم دمحأ كليدلا نامت دنا ظ

 مر :و هبارم ةلاذنو هيلجر حبق نمرادلا لهأ م ٌواشل نمو سواطلا منام نم مياس

 كلو ا لوش نار انغ 0

 فارش ءالاةد 0 :.سح لضغوط رخاودقلا لضفب هيلعكليدلا لضف ناك

 نيعلا ىف بويعلانم ميالا ناكلاو كيردلا ناولا ىلع هاولا نسح لضف دج

 رظانلا نيع ىف سواطلا نسح> ىلع ةحببهلا لاصخلا كان" ضارتعال لمعأ هك

 سواطلا نمنسحأ نالفلوقنأ معزي ناكو بنذلا نف ةمالسلا دملا لزانم لو

 نهذلا نيواوط لئماهدولج © عاقل لت نآو ايوا نالف ام

 1 ف مت تراكم ةرثكل ضواوطلا تسشالا نشا 7

 نه نسحأ ميرك مئار سرفاو لامججا رعبا مل نااأو لا نوم ب

 هعير نئح ىلا هنسح نماويهذ اعاوةاَرملاولخرا كلذكو شرا

 ىلا اوبهذب ملو هءاصتناو يزابلا نسل هيصننو هبيكرت نس ىلا اوبهذي 10

 لوةبرفعج ناكو هيف كيسذلا هجولاو سأرلاو ةئيهلاو بايثلا ىلاو حراوملاو ءاضع آ
 هءذاجيو كلذ مجازي ام نساحلا نم نكي ملو هناولا ىف هنسح الا سواطلا ىف نكي |

 لاخجا ىف ةئفاكتم هو ةريثك كيردلا لاصخو ربظو نينو رك ذ هنع لغشيو هعزأ

 :هناا6و ريظن شيرقل برعلا يف سبيل هنا ام ريظأ شيرق ق بلطملا دبعل نكي مل لو
 م بللغأ ةلصخ هيف نكت نيج كنورتت آف 3

 طل لإ ديس كلذ دنعاولاةف ةفرعملا زو ىف عبطلا ناكُف هيلا تفاونو ت تو

 ديساولاقاذاو برعلا ديس اولاق دّمذ شيرق ديس اولاق اذاو شلرق ديسو يذ 1
 3 ظ
 (ين  ناونح :57) 0 6

. 
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 3 ا 3 فذ
 اظتوذلمسلا ةدشب ا يفو لضفلا بابيف ل ميلا ادهنولخدب سانلاو ريثكلا

 ضيا (ةلاح ىف اناق دقو ادامسو طق ابمةنويف ريثكلا جاجدلا هدحو هل نوكي كيدلاو

 5 عرج اغا هيصخ يذلا ىلعو ةساوبملا .ىلا داف-١ هايا هباقو ىبارتلا ريثكلا

 ةجاج 1 ا دنعاك 5 تاز ناو نكتفورعم نتطظع نيتضيب ةاطقلا . مضومو اكمزا

 ١ الريق و ارغ نوني هنن تاغ ايست نكت لف ةيدنه

1 

 راد 0 نع اهربظ طع ف

 م 0 م ضمد اهذخاف ءاضيبلا ةقزملاك ةجتملا كلت اذاف اناتسا 58 ةَرأِئم

 ابنالا ةفطن مر ابحر بسانت له 0 امرثكو امزوثخو اهضاي يأر نيح نيح
 سوهترم# مدا ين ا وهناعاسو ليللاب كيبدلا ةفرعم 3 * كلذ د ل لاحفلا علط

 كلذ ىلع ةلاوتما طسق 3 © تاقوالا ريداقمو تاعاسلاد دعو بلل 1

 3 , هلأ ةعاسب ةرشع سمخ اناكذذا ليالا نا ا:ءلع دق ملاعب اعيشهنم رداغيال نوزو“

 اذني امف اصل ما < كنا عسأ ليالاو ابطسقن 6 اهلع ددعلاب ةفورعملا هنا 2

 هد بال رطسالا قوذ هنأ ءاكملا ملعيلف كلذ باسح ىلع صصخلا ءاطعاو ةمسقاا

 00 1 0 كلف هعظ ناك ى 86-050 7 لرا ل رولا

 قيد "ا رالف نسا 1, ترمز لوم لال اطياب اعترلا
 5-5 ْ 7 نيلاو م هلك لولو رص املك ةفر هملاو هع رك ةغرشأ مسش ىف ىو ليلح الو .

 ةملا ايل سانلا قاشرارتالذ دما هل م لضفو ريخ اهلك ةنايتسالاو صقو نيش

 كالت كلنلو سر لوه ام هعضوم نا ىلع لدي هناو ةيوص دعا كلذ نمو

 لو جوَرف نم احامحلمأ ر 'اط ضراالا يف سيلو كرد اف عقصي ىتح هير 0 نايئبلا

 ع 00 وه اعاف ضيبلا نم م ى لكف الاو كيدلا دلول الا مسالا كل

 7 0 ها عضومع افراع | 2 جر ةضيبلا هنع ع غدصت نيد

 : سنلا ةبع  رطأامَم لمقال ةدالولا مم جردبو ينادوسلا ن نه بابدلل

 ْ 6 نمد هفلاو هأعد نا هعابنا مث رادلا ميج نم يأر || نسسحو لاجرلا ةرو
' 18 

 ع 35 1
 مم " ك2 . 5-5-
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 ليا ءراجلاو راخلل لق ةماخخلاو ماحلل كلذ س دلو هيف الا ادوجوم رولا ثانالا

 0 الا كلذ سيلو ةفانلاو ل.>ال الو رجحلاو سرفال الو كرو نوذربلل

 ةلخنلاو لاحفلاو ةلختلاكو ةخاجدلاو كيدلاو ةئاَضلاو ساو ةارملاو ل رلاكامنال

 ا ميم نا اردت ةبقم نا تبارو تال ةيمافألا

 نا اوعدي نا الا تفصو ام ميج كلذكو زن زنءلا كل ذكو ايلا عضو« لاو عرضأاو لبقلا

 لا-فلاوةلخالاو سيتلاب لثأا 9 رض كلذلو ة يدمج كلذ ىف ةصاخلا ضعبل وأ ةماعللا

 تع 0 ةيل كيددلل مث كيدلا لاصخ نم ًاضيأ اذهو لحفلا اذه نم اوقتشا

 لما يفزجارأالاقو لجرالالاو سهتالالاو نونملاب فصوب هناف لءجال الا ىحالا نوكتا
 مذو هيف هسأر ناك ماس « مالا سينلاكنوتثملا طئلغ 41
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 مطف جا يد هن 0 م مضذا

 امحوزو اهدلو يف 2 تلاقو قرفلاو ةيحالا بحاص دم كيلا :

 كيد نارك سار قدس 007 3

 0 0-0 امناو ريكلا ع نم ضيا دق هدسجر فنا ديراب أ الو امأ

 3 هيشن هل ضر ممن هد هللا نعال كيتا كيد سأل 1

 أ.ميال لضفلاو راقولاو لامخلا نم ءىش كلذو قرفأ هسأر تلمج ىتحهجولا اذنه ن

 00 و هلحمت ةدش نم غل مث هيفلايتحالاو فاكتلاب الا مرمامتو محلاكعم سا سائلل

 سفنلا ىك ذب امم وهو هنم ظح اذ ناك اذا ناسنالا هي رخش يذلا بابلا لعو دافم هسا

 ةد افلا ىتخبلل نوكريب مارت ام وحنك و يطارملا سييتلا نع ءاكذايوسلا ١

 ارا ص هئاع ىر دق كلذ ىف وهو اهمطحت نا اهلع اوفاخم ىلوالا برض اذاف صالق
 لاثملا كلذ ىلع عدرالاو ثالثلا لع ىنأ ىت> برقا يف هيلت ىتلا ىلع لاجرا ا هتلفا

 دبع وأ معزو هنم زجملا نم مهفوخت الإ ةمدارلا ىلا ةثلاثلا نع هليوحت ىلا مامد ا امو
 هجيهلوأ نم موب لوأ يف عرق ىطارما سبتلا نا نيلزنمملا نم نكد بلا لال

 هدملا نمةدحاولا ةعاسلا يف روةصعلا َنَم نوكي آم نوكحم سانلاو ة ةعرق نا ظ
0 ١ 

 1 هربت و8

2 0 "3 
2: 0 

2000 

00 



 0| تدل 2 0

 هديب يف !هنالو لزنلاو كو ا 8 نم ةعلام ابنالو ايش لوط تناك اف ةرودصلا كا
 وار ء

 ةمصلا نب ديرد لاقو.هب هأجو نانا هب أي نا ٠ ءاش ىتم حالسلاك 5-0-

 ا دبلا جيسفلا قيمايصلا عنوك نإ هشو: حامرلاو هيلا تراظل 6 6-2 ل

 رم مو ةكوش كيدلا ة ةمصيصص ئىمدسل اك ةك ع بركعلا ةربا برعلا ىف دقو

 - تال ةكوشلا يرش دف ةرخ هد رص نأ لاو لخنلا كوع ههبش هجولا اذه
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حاص سادس وهو ناركس سانلا لحأ ًايحابص سانل
 يتلا 3 سانا نسحأ انارو ريهز ب

 ” اور رثك او هما كن لطررهسأر يف راض اذا ىتح > الح مهنزوأو ًًنلخ
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 نسا - ماظنلا يهاربا قاحسأ وبأ ين ريش ةفاتخلا سانجالا هذه يف تافالتخالا كلت اور هنأ
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 هحيحصت لدد ناك ولذ هلثع قول يذلا قبأ باو رطاخلاو ضراعلا ىلع عا :
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 رفبار + عنو“ من اموي رشع ةعبس كلذك ىو ءارج عضتو ريش ةثالث ينعأ ةنسلاعبر

 مايآ ةعب.س لك ىف ضيم بالكلا ثانإ نا ميزو اهف رعبتال ىتلا اهمايأ ددغ ىلع

 | را ةيبلا قلب ترا ِكلد يف دام! لبقت الو | اهرافثأ مرو كلذ ةمالعو

 "لس ماقل كلذك ناكاسجرو نوكيكم رثك أ امو رشع ةمارأ ماع كإذ هتيوحل

 الفاو ةيمئاب ةظيلغ ةبوطر ءارجلا مدضو دعل ىتات بالكلا ثانإو اولاق امون رششع

 لبق !مئابطأ يف ربل اهبلو 5 ةماع كلذكو ل'زه اهارتعا ءارخلا دم: اسمو

 2 ابأ ةعبسل كلذ لبق م ”اراطأ ىف نبللا رثك امبرو كلذ رثك أ م نأ ة ةمخم عضل

 0 59 نم تعضو اذا'دوجيو رباب اهعبلو مايأ ةعئرأ 0 ىف كلذ ناك

 أ اذاف ًاظيلغ عضأام لوأ | مبل نوكيو امو نيئالثب اا دما امم ريظيف ةيقوللا

 اال بدم ظاذلاب ناونملا راس نبا فااخل بال.كلا نبلو قدو قر

 3 ..نيبردنلا عافترا نم ءاسذال ضرعيام لثم اهداف 0 نكت دل

 برأ مقرت بالكلا ةروك دو بالكلا ثانال رباظن تامالع هذهو ةريسع كلذ

 9 و ربثأ ةيلامن غاب ةيفا لا كلذ اسم الايات حا ةتس ماقأ لوبلو

 الا اماف تبوق | ذا كلذ لع روك ذلا نإ ماع لوب لوقنو لاق كلذ لبق لحمل

 قا كذو اورج رشع اننا ةباكلا مضتام رش 16 ه اهامو ةيعقم لوبل يه

 تت ى م ةيقوا_لا ثانا اماف ادحاو تعضو امبرو ةئسلاو ةلا كلذ رثك أو

 رع ةيئول لا نالكلل ضردإو تقئام ده سا اهروك ذو اهئاناو هاربا ةمام

 3 3 1 7 ةيرالا ةروك دو دافسلا ىلع ىوقأ تناك تعب اماك اهنا هو صاخ
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 مسني

 74 مدع ميرأ شيما بالكلا سانجا رثك او ةن-رشع ىنتا شيع ثاثالاو نينس

 كو روكلا نه ازانتا لوطا بالكسلا ثاناو' لاق ةنس نرش - ىقبت ضصاخلاو

 كذا لب امناو نييانلا الخام اس هنأئسا نم بلكلا يقلي سيلو ةلمخا يف يه

 ب نيالا نذح ري قتال بالكل ذ كلذ .لجأ ن ا
 عا أو ضرل نم فانصأ ةئالثث بالكتألو لاق ةتبلا اس قتال اهنا سانلا: ضع

 + هبي 26 5 0
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 موقف مست اهنا بكا شمب ىف ثأر شن دقو ايكرذثا متاف اهون دصقا

 تاتكلا ف ناكام ىدنع كد ذ قدح اري كل اهدنع ر | ل اماف ىلا نار اذ اهو يحس

 مانام ريقك اينأ باتكتال ففياممو لاق ا.ءماتق قدي ىنح تيس امهملا تيشفامبمحال ن 3 ١

 نم اي#ريم داك, الو ءاوس كلذ ىف ربزمخللاو باكلاو بضخلا وأ ءفذدلا لال جقلتو

 نسادلاو ةءابسالا مضاوم ًاضيأ عزانب يرت امتاكللاف نام | كاذى فال فانشألا|

 يع لكو 3 ءارج 0 ناكاذا ابفالخا تمص بالك. || ثانإو لاق :نا ويلا عيجج ىف

 مرعأو 3[ دونا زاك اخ وأو انفع قو ؛ ام ءوسأف خارف وا رج وأ ضم 4 0

 ظاغأو رهجأ هتو_ص ناك نسأ ناك الك لاكضااو رقباا ثانإ الا كلذك ناكاؤأر ١

 نك ةياع نا وهو هنم كللذ ناك فرز ورشا ةجم هل تعاؤا وزني باكلاو لاق نافا

 ابلجل متي نا لبق عضن الو نوكيام لوطأ اموب نيتسو ادخاو لمحت يثنألا بكن
 ىزع نا ا كلذ نع رصف اذا ىبرتي الو ورا ىدب الو امون نوت

 ةكح ريصأ ايجات لوا نوكي كلذ روغو ةارااو نوفطاو ةباكلاو نشأ ةتس دعل 6

 بالكلا روك ذو خيرف وا وا جورف ن٠ هنم جرة امءالذكو اركب ناكاذا فيلا كزذك 5 2

 ثقو رخأت املكو امتكرح تقو ىف املبق يمت ثانالاو نسلا ىف ثانالا لبق عيب

 لب هلك اهرم داقسلا ديرتال بالكسلاو هدلول ىوفأ ناك بابشلا مانت ىلا ثدمل ظ

 0 ا نأ ىلإ مم 0 ادم تول

 مشأ ةيناسم نا ناكاذا دنس قواسا 'باكلا ةريثك 1 بالكلاو نب رشم

 وزن نم لمحت ةبلكلاو هلو ركذلا روغش دنع كلذو ةيناقلا لبق كلذ باطتيئثآلاو

 01 لاق كلذ اوفرعيل اورضحو بالكلا اوذرع نيذلا كاذ .فرعدتو ١

 اوراعاو نيءوب وا امون كلذ ىلع تداز اميزو امون نين ةئسلا سدس لمواد

 يناثلا ربشلا ىف اهعضو دع دة ل ةبلكسااو رعب مث امون رشع ىثثا ىمعأ نوكنر من مث

 امو نيَعبَسَو نين ين ةنسلا سقت ل امام 0 ثانا نمو كلذ لبأ د ةلالو

0 2 
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 ش حاولا ى انجالا هده نم داو لك نادس الاو ناسنالا ىاكلا هيفهيشأ امو

 ” نذل ارك ذ ىذلا ىف اه -انيو نطمل نم منعا أ ابنطن ضمد نأ ألا اعلا ناطبلا دملو
 ل )| ذهو نامقالتوناحكانت. ارامص كلذلف باكلاا تايسان ام . 2ك !انق بدلاو

  هردق ديزي ام ًاضنأ اذهو ةدملا ءاعماب ةرث هيشا )لكلا امنا لاف قلمزملا حاط

 . كاكادكو تارشملا يهاو دو. عابسلا ءاسوو هبشي نا اماو ناسنالا هبشينا ام هنا
 . سرفلا كلذكو متحيو ب باتكلاو لاق ريك | ردو ناك ربك( ١ هن قامملا هدي

 .اذا تلكلا ىف كلذ فرعءإو يضلاك هلك اذه ىف روثلاو تحي الو ل ىصلاو ناتو

 "او اولق راحلاو نرد ذربلاو سرنلا نه نبوع دق مالتحالا نا مزو 1 غرمت

 اذا بالعلا .ني-إ قرف قلقا و بائذلاو باكلا ف هيلا نيجرفلا ماحتلاو لاظماا

  فورعم داتسإا دنع لواط) ىذلا ناو.1لاو اولاق 0 1 مار تدفاسنو تاطظاعن

 / توبكسا دا رآ ذاوماحتلا كانه نكي ل ناو لمطجاو توبكنؤلاو كيدلاو ككلا لدم

 ” كلذ لثم ركذل لعف كلذ تامف اذاف-طسولا نم ابدسذ طويخ ىتنالا تيلج ةامربلا

 هيبش كال ذو ىثنالا ناد ةلازق ركدذلا نطا ري_صيف ناكباشتب: ىح نامكدتي الاز الف

 3 نئذلا ىلع لجرلا م حع ذا لاق باىعالا ضم نع ندتحلا وأ لاقو عدافضلاتادامب

 يالا فِ 0 و الا كلذ اعلنت ناجرفلا محتلا دقو نادفاستي اسمو ةبئذلاو

 . ةواخو ةرغق تنام ادج ىهشو ادج ىث>و ىئذلا نال كلذك نا دجوبام اليلق

 5 افوخ سن الا هؤطدال رافقلا نم ام-ضوم يخوت ةبئذلا دارأ اذاو ٍدعاتَو دارفثاو
 2 ثججرخ لاق ىنثلا نب دسمحأ يبثدحو ةذالا نم ةلواطلا ىف دي ىذلا امنمو هسسف
 قكندكف بئذ ىل ضرع ذا باثانأو باطلا تفخو اهتينج ةباسنجل خوخ ءارح

 1 ال هو طسو انأو ىناخ نم 0 د اذاف يب رادتسا ا

 قو تال ذك انا انيبف ةكلاذاب تنمياو راودلا قابعأو ىررظ هلا دئسأ ا تام

 نم ناكو تبط رع دق ةيثذاذا هردقو بدلا هدارأ ىدلا وه كلذو ناساف ::اصأ

 يفكذ ايا الف اهدفاستواجايتها نمز يف ناك كلذ نا لالا ريخ انو عنصلا

2 0 
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 لذ ذآذآذ]ذ]ذ]ذ]|]|ز]|]| | | |[1[1[1[1[1 1212121 يب

 !+ نب ورم لاقو ماق أذا هنم الوط ءا وللا 3
 مصعلاب فاكلا ٠ ءاءفاك مق «٠ مدقسم  تاويح ١ ةقراغا 2

 يعش نأ يهن هنأ ثيدحلا فو سلج الو دعق لاق الو انا بلكتلا يأ لنا

 | 7 باكلا ءاتق فرد باكلا يحاص لاق لكلا ءانقا ةالصلا ىف مدح

 ءاتفلا ىلع تاد ةذاح اضم تناكاذاو .زك لعالب د تناكأ٠ ءود تناكاذافنانسال 1

 دالاو لكلاكهاوفالا ةفوةشملاناودللا فانضاو رثكأ ركذلا نائسأ لاقو ةثاد
 هبشأف ىلذلا وريزتحخلاو باكلاك مطار إجاو كلتلاو غيضاملا ةدشا تافوص 0 هلا

 تنذلا, 007 همسح راد ةم ىلع هق وحش نا لعو هعاسلاو مقا | و>ش يف دسالا ب

 ممل حا ورتسالا ديج سلقااد. ل ناك كالذلو موط را 1 للا لوط ور 2 5

 ْآ ماهلالاو 0 حاصيإأم ع 7 6 خا سرا فائصالا هده نود باكل

 ناسذالا اهارول يقل ةءدعبلا ملعب ور : و>ثلاعساو نمو د ل دنألاو ءارعتسالا للا اما

 كلذى وهو هفلوجال مثالاو دح أو رع هقنعنأ ل 58 وكلذ رورل ست هنأ لا

 كاذ عض هي هوو هم طرفل ملت ل اب هيفر عام هءاح ىف نيلسإ ف نيرا ل 1

 هني سعت نع ةنءّض دحاو مظع ميسلا قن :ء نا ىللدب ىدلا نا سان مؤ دقو زال

 تنئدلا ةف- 0 نارح لاقو ديض الا ئهسيف اعه.الا تذفتاي الف هن

 ' ليه -موطر ل ل »تكمل لكل نفل . غضاملا د ني ش 1

 هنأ بهذي نيكفلا ىف ةلوطمم اهناب تارحلا م | يفو فذلا نانسأ او

 اودشنأو رتشبال هلاو كلا ف قإ 8

 تابيحر قادشأو سأر < ىلا الطم ٌنيِبحللا ف نلطا» 0
 سعاشلا لاقو كلدب ةنوعزملا ىه ةصاخ يعاذالاو قنادجعالا هيدا فصوت تاي ظ

 ًّ ع 3 : 3 6
 ربر ضمت نم تحاط ءأرمد 4 3 3 0 0 0



 4 5-0-1 ا

 و وابا بالكلا لك ىتعو لجرلا ادهن ىتح ةبلكلا دافس قطب 1 7 .علظإ م

 م -اومعلا سا تقولا كلذ ىف تاكاذاو سعتلا لوطأ مونلا ىلا جاتو

 3 لاقؤ د دعنأو ةبكلا الا ملط ترمب بك

 ل قوم لكلا ىخأو بالك # || ملاظ مانام دعب نم اهتيدسن

 : 0+ ٠ دوملا نارمل هريغ دشناو
 3 كلا لا خ1 مام « هحاه مام دق ئداؤف ناكو

 00 فرت درغي بيرش يغبلا نء :* ابطسو لجرلا علاظلا ل ره ناك

 00 0 ْ .ىلارمعالا لاق بابلا اده ريغ ىف ًانامأ ولاقو

 0 لكون هسابزيب اندكف انيلع #* هنالك ىلثاف دابعل ُ

  لوطأت ايلا ودام أأاذا + مهل ا ىبامصال تا
 3 تا

 رخا د

 0 ار يديع راق ع راض يك ناقيشلا توددعأ

 ١ 3 8ك ٌ يادديملا لا كلام كلذ فالخ ىف لاقو
 0 جرن تا يملا ماوس أم اذا « ةرغ تدا.الا ةددجاو و

 3 ..اعزفم مهيف موقلا راج ناكاذا « قراج عزفت ال ناةيناثو

 | ظنوتاسر كفل تدالال اذا. ان كيما نإ ةئاثو

 ونأ لاق امل ك1 وق و1 زداب وهف ءانالا لكلا زل لاّشو لاق

 م اغاف باكل ناكاذاف ساكلا ةئايم ورقلاو هنطاب نم ءانالا سل اذا كلذو

 الأ لاقو هيو بوو ةلخم لف ساورهلاف الاو كلذ هيشأام زاك ركل مسا

2- 

 : اول نوب مناد * تضر اذا ديبلا اه را

 3 راطلا ارلع نه لز < هان ديف لئع هين
 00 ور أ مهضعل سانلا هب ىجاحي اممو

 7 / لافرأ ناين اذا وهو ءؤامقا هدوعت تلكلا نال لكلا نينا
1 7 4 . 
 < ه4 ل
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 ءىدد كلذو 50 لك نب عع اللا 7 هبركملا 0 هضاب كاسل 1 بالعلا 1

 ::: زشونأي برتلا 5 دق لاَتف دنس ينإ نم 0 هب صو 0 ناسا نءا فو
2# 

 ريع هنا كلذو درب ىتخ فيلا هن ريضق ةيلع فكم روما ضاي اهدشأ 1 دينا!

 مهنم اسان وجوب ىعاشلا لاقو نبالا الا وفرع الو لّمبلا نوفرعب ال من 5
 1 انما "برش قاطيتلاب جرم م ههتاك وؤجلا نمي لا 0 1

 اياك فو .ةغلب 4 1م لكلا بجايم لظو ارث ' ماسمطلا لقأ مجالا لوقت برعلاو

 | تاداللو ىناثل املس نم تدمي و ننسلا اه 0030 نارقلا اهف لزب بالكلاو

 تاماقمو فتانمو تامءو بائلاو ةروهشم ناذلبو ةبوسذم قارعاو هلق ءامنأ 1

 ناطرش هلخدب ملقرفا ضييبأ كبد رادلا ىف ناكاذا هنا ماوملا لوقت امالا كيدال ا«و

 ىف ناك 'نم ىلع ىغ#' ' موقلا نال همؤش) ام كلذ ا كلذ ربخ موقب سيلو

 رغأ 2 اهف ناك اذا زادلا نا نولوة نيذلاو ةقددزلاب قرف ' ضيبا نات

 تنخو اؤاَوارحس هرشا مدوسأ روت م 1 نم نولوة, نيذلا م ناطقا ابلخدي

 ناف ليبس رادلا راعل املع نكي م ناب 1 وا ميم ةنخدب اهومس يف اا ةنخدلاب 3 لا

 را مر نيبابلا نيب مان ن مدلاىو هل ال نيذلا مو تطّقس ريطت ةرحاس 9

 ريغصلل لاغو ورجح كلذ هاو لاو فئذلاو باكلا دلوا لاو لاق ن ملا هت

 باوت نت رقلا لاقو هرج 06 ع لشلاوم

 قط ورجع للا لافتا نم 20 قب وجي
 هوور ىذلا تدخلا قدع ةاع نش يدعو ا

 نفال مجأ هنكلو فرش هرك ذ ىف سيلو ياخ ايضفاو ديسلا

 بءوملال 5206 داسن 3 ترش ءارحلا دليلا نم قولا |

 قلاثمالا نمو ل تملظو افو رصو فارم هلك كو ءلاشو 0

 تكلا با : كلذ امنا لظاب اذه يعمصالا لاق بالكلا علاظ ماني ىتح لفاال كا

0 
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 اكلا ةرقق بقر امو حبلا عم * اا مترا نشروا أ نا للشو بالكلا

 لا لع با سك كاما لاو سرع دهن تاب هنال هلالكو

 ب  اركبوأ حارا اذا بالذلا نم » لسعوذ درولا ما ةدرون ىذوأ

 | اروه ابعد ىردم نيملا ت كشااق“ ه2 رر اس ثالاطمو امي لول

 ارا ناكرتو بااط حيبصلا يف“ «© سنع لعاودمل ذا“ كيذلا,انأك

 0 والا ىراوضلا نم * هنئأرب نأش هماتعا اناعك و

 هلأعا ام ريا ديز ءامدو لاق ام ريما نم لوخلا ديزل مالسلاو ةالمصلا هيلع ىنلا لاق الو

 مر داعيمأل لاش نالجر انف هللا لوسراي لاق هنا الا ةجاح هل 1 د

 ا لأ مدس ف ىر اذ ءايظلا ديصن“ ةمح تاك أ الو ةناجدابأ ىثكي الو

 نيك .حراوملا نم مهلع امو تابي ماعلا كل لحأ ل مه لحأ اذام كنولأب )لو زع

 ل لوألا هي لا مسا اوركذاو يلع ن .كسمأ امهاولكف هيا ءلع امم نهنو.اعت

 0 أ مياس |يفام هلل يق يذلا ميركلا دفاولا اذهنأى لا نأش كننيعىف

 عايآ كلذ دنع هيف لز ا ىلاعت هللا نا ارماظعأ يهو ةينأثثو باكلا نأش نعالا لكس مل

 5 | ام نيكمح وا نم م مهءاع امو لاق من ابيط اهديص ىعسف تأب هطلا كسا ل ا>ا

 ١ عىط رم لاو ميلعتا نمبابلا كلذذا الولو هلا كماعام لاقمبيدألاو ميتال اهو

 ل وأن هيلع مسا اوركذاو يلعن .كسءاامحا واكف مهسفت ىلا هفامضا ا لجو نع هللا

 1 ا كادتسا بارض لوش ادكهو كيلع هكا ا كنيع يف هب هع "ئذ

 كادي زإ باولا ناك ولو هبحاص ىلع كل هنأف 0

 9 لاقوتباكلاو يكف ةضرا كاذوف ذأ و هيل ا لص يبا نس د
 12 ءا لام ةناجذ ىبأ باللكو هذه رد تالك ىهدس سابع نبا نا ماشه ىور

 ذأ دوعجا ن :رم نا ءاءاطالا زو نيل قالو نارام و صيقلاو بالغو

 اكل جرمتجا هب كلذ ناك نم قا> ىف حفنب نا قوناملاو ةححذلا

 | سا دبل مول دإج ىلع هولط اعرو هب سعرغت نول. نا َت



 ةفرفإ
 : 2 1 3 ير 2

 اناضو اقر رئالقلا ٠ 6 ظورتل 000
 اهماهط نمال ب ساوك سيغ #*« مولش عزانت "ديف رفعلا 00

 اهمابس شيطن الاياثملا تلا: # .انهيصاف ةرغابم نفدانض 0

 انور هنود تاناقو هن» عابسلا تنمو هعيضت ملاهدلو ةرضحب تناك اذا ةرّئبلا ن

 0 جوز ناكو باك ابأ ىنكية رجلا نا أسانبا ( ناك )ب تامل وأ هيمن ىت مح لاتقلا دب

 أهرك ذب عاش الر بالنا

- 
5 
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 نال
 أ

 بالك ل يح دجو الو د دحاومأ»ب ىدجو تدجوامو ٠

 56 0 3 * الدرءش ن دعا سلال وطط هنأر

 ديصلا تر اذا تدلككلا لن لود.ع با رخآ ل

7 0 
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 سرضغع: ا قفا انآ. 4 + ايف نا فضغ ةعزج

 لت نيع امويع ضيم لوب دئاللا ىف لع ' عدولا وهو عزج امنا ةانعا يف ةءزج

 نعال لانو دربلا انهاه 82-- 2

 بالكل 8 3 1 ربغلا لمف # تدعاذا خا رملا ىلا حار ا وخا

 هنعضو خبشلا فصإ وهو ءارلا ركذو رض .

 بالكلا شرتم نيح لولذ # ريع هب داش :تناداه لك 3 1

 دشنأو ةيطلاو 5 ا[ نودع ةخاطا داق مو لا ظ

 مدلص ةلالعلا تادعم لكو * جرب جود ألك ًاريخ بقعاف . 0
5-1 
 نن تايقلمو تايد_عم 3 رخآ ا

 لوألا ى :ءملاب هييش 6 سود نبا لوف دشلأو

 0 قدصملا قاعبل# 3 هب تايراضلا تدخلا فغشأ :

 اي نوع 2 00

 ٠ جلع ف و 0 :عف سوشلا ف قرثتف اهنيل طع 5 كلذو عزف ح تا

 نةهوزاعب .؟



 5 ه1

 0 ايلي لو ةفيسلاب أما
 2 باضخ ىلعنابصعل ناامو * اهادب ١ تدصع نا نيعلا زها

 0 . بالكلا ةيتاوك ةبفاوو * ادلاج نمل نا نهاشباف

 000 ةقاوامل لكلا تاق « اهرث ترم ما انتي نا رخآلاقو
 5 هريغ لاقو * هرش اهرش نم هيحيس * ىؤربو

 0 .' راممالا ةيواعبالكلا نا * تمت رف ءاجملاب كاتلتق دلو

 1 رمتعملا نب رشن لاقو
 5 2 وخلا هنأش 3 00 5 ل

 ' رثز املو ءاوع امل لاكحا ابشر بؤذاك #

 ني رقصلا ونأ لاقو لاق لاب اذا 24 حرت 0 حزق لاقبو لاق

 لاب ترنش لاقيو لس و أ لاب هلجر عفر اذا رم مب ناكل كو لوب نا هلوج

 3 3 ةلظاعم باكلا لظاع لاميو لاق حاكنلل الجر تمفر اذا ارغش اهرغشأ

 8 فحرزلا ونأ لاق
 00 ,ك/ارسسم لاظعلا نب « ةيكلل يذم لكلا تك

 را نالا تباث ن نانسح لاقو لاظعو لظع بالكو لظاع تملك لاقو
 0 ) لكلا ةلظامم. نمرخم تسلو * دلاغخودد زب نم 5000

 3 01 دق ىلأ ينادح حرا تب يودع هللا دبع نب كلاملاق

 أ لاق ءاوالا لوح ةلظاعتملا بالكلاب الا مهتيش اف ريم نب ثراملا دبع
 امو نم لاقذ لاق ١ مويلاو ثراحلا هبعال ةن-سالا بعالم كلام نب صاع

 ظ امنلا 5 ةرف بالكو ديج حالس اط نا ملا دالب نمقولس ىلا ةيوسنم ةيقولسلاو

 هعفثيو هدياعل اروط 0 هل قولس ٠ نم راوض هعم

- 

0 

0 0 

 3 هيلع ترص هلطامتو ؟ هلوزث لازت الف ةميهع ضرالا ىف سيلو اولاف

 كف | روت يمل دارا ل أ ىلع ىوق اذا ىتح لوطأ هل ابهنم

 و
0 



 7 ند ىلا 0 اى ا "ست ع ا
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 امل هنالا ىف نوكي دق ودبلا نا ىلع ليلدلاو مجعلاو برعلا نم لهأ عب يقلل

 نيبو ينيب ناطيشلا عزب نا دعب نم ودبلا نم + ع :1جو) لجوزع هللا لوق عي

 لدفاو هءأر لوحتل ةيفابلا لزني ناب لوقلا اذه ىحاص لتبا ماو ( ىتوخا

 ةيردلا ريصت ال ينكراملا دمحأ لاقو هداعباو بلكلاب برات برج دق نم يأر هب

 دّمذ اذه 00030 اذا نونحماب دايع وأ لاق ملعمو كتاح اف ريصإ ىت> هير 0

 هلهيحو هبجو يفو هينيع ىف هراذذو هيحاص هجو هنأ ١ باكلاو ةيدم ترام

 هو مو رؤي ال ىذلا ضعلاب هنايبص بعالو هيعالاعر هنئم مودل

 املا ىلع اهناخنا ول ىلا بابل الاو تيشنل -رخصلا ىف ابشن وأ لأ ىارض
 سيل ىذلا ىماالا باصاا نم ةرةفلابو جس٠دملا مظعلاب عنصإ امون اس

 ا ارتف بيطنو مشل هع« نبا يذلا 17 ءلاثردحلاب الو ىلابلا رم خا

 ق/او وهو هعاتد فيك عوملا ضمد هنم قئاوو ةعناملا ضعل نانا تتم

 هلو تاودصالا نم لاكشاو مقنلأ ن*٠ بورض هلو هلحو هتباذأبو اهضقو ارا

 هلو حرفلا دنع هعنصإ ؟يث 0 ءاوعو ريرهو راوخو ءاعدو ببرطتاو ح

 فييغلا تولد يف هلاكشأ فعال اذا هلو ديصلا يب مل ناك اذا نينالاب هيبش. 3

 حواطسلا ضرأ لع ءاصملا 'ىلعو ولنا هلئماصحلال ؤطو هلو نين لاو ءاودلا نيب ؛

 ءاملا ىهاظ دماج داو لع م اذا وارأ م هنزو ىلع ىبري باكلا ةوطو هلثم نوك

 ور ةباك م ءاو نانو هءسا الحر ىأرو نعاشلا لاق هافسأ يف ريرالا عضاو» بك

 انأبسإ قيفوتلا نم "#8 : هللا هل أه وو 0

 اباثو باكلا ىعسو *« ارم هين ئيسلا) . 0

 اهردص ندل نمءابطأت ةعلر أ ةدينللو ةرزحلا كالذكو ءايطالا ريكا

 ردصلا ىلب اممامهو هتتج نع نارخصل نالح ليفللو امغفر لاب

 0 نع نريغص نيبدن ” لجرال نال لجرلاب هبشي كلذ فر ذا

 برص لنيح ةمصلا نب دير لاق أم نايبصلاو ءابخسلا ثيع نم ةَقاو برأ ١



1 1 95925 
 | 0١ الأمم يتلا كاذب ةبظعو انارق هلجو هبسي ملو هاكح اذاقأّلا هنامل ًايمم
 7 3 وزع هَل 1 ٠ ةفصلا هذه ىلع ناكاذا مالكلا ناك ةغالا ىف الو لقملا

 مل له لاق انناصعأ ضمد 1 هنا ردملا يف 1 ضع ل ام كلذ لهو هل

 اذ م ريثك ىنأ مث لاق لمفلا ل اما ةعاطتسالا نع ريخ هيأ ىلامت هللا باتك يف

 اء قو كماقم نم موقت نا لبق هن كل 1 انا نإلا نم ترفع لاق ىلاعت هلْؤق

 4 ب ناكرل ترفع نع ينتربخاف هللا نع ينربخض نا كنلأس فايل لاق ذاما فرقا

 ١ انلا كرب دقفرلسو هيلع ها ىلص يب لا نابلس امأ انبعاض لق هبجو يف تقزبا ىدب

 0 ام وقتو ةبلاقمو هللا لع ءازتفاو ارفك لوقلا اذه لثم ناك ولو هلع

 )00 ال قحارثالاو نجلا نءنيملسلا نم هرشح نموذانلس ناكل ةسف
 1 00 ادي خالر ةعاطلا ركذو هيف عرس ىذلا وه دل يق مرج

 7 ةبذكن |( لام لت ًاليبأم ةلرينملا ونا :نماكإلل أب هيف ريشنو ذولا
 هب آ١0 هل لمجمأل ةوق ىدي وأ ركنتسم الو لوم تح بذكلاب
 ال :رلا كامدق نم اننيبو هنع ءانغتسالاو هيلع دادبتسالاو ىلاعت هللا ىلع ءا 1

 رض »ب نأ نع الضف هرجزب ال مث 'يث لك قطنو لابجلا رييدستو ريطلاو حايرلاو
 ا لوتلا كلذ ل 0 لعج م كالو كرات هللا ناف دعلو هلتعي .نا نع "اضف ةئح_سلو

 6 لا اذ ّناَف دمدو الوهم اقدص ناك لوّقلاو الا بيعلا نمةيفام ىلع هيبنتلا كرتنو

 داع كود اولاز امو سانلا ىلع هالو ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هءوس دق

 2 عا

 ل هلل بضل 5 كلو 20 رم >او ءالؤ_هعيج ىف ناكاما مهبيراحو

 قافآلا عيج ىف ودرأا لهأ ميج تّصرتعاو ل باكلا تبحاص لاق كيضغ

 ارا قوف اف دحاو 0306 ةدحاو ةءبخ لهأ بيصن نا ضو

 2 3 تاب عجر نف مالسألا يف مم كلذ ىلعو ةياهاجلا يف اوناك كلذكو هتدحو

 33 آب 0 تارايتخا عيمج 16 ةءالاو نناتلاو 0 ا 1. 0
0 3 

0 ( 

32 
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 هبود نم وعدب ن 0 تاوم.لا برانر اوف اوت ذإ مول ع ابر ويد

 , مكل 'يبمو هتحر نمبر ملأ رشأ رول اهلا م ل

 موض رشن تبرغ اذاو نيملا ت ع ءروأز" ثمعظ اذا سم ثلا ىرتو ًاقفرم كى

 ا نيءماسلا بولق ع ْن 0 نيكمملا او مهلا ةكرصلا 07 كمل لاق 6 * لامشلا 0 ا

 ارارف مي تلو مهيلع كتدلظا ول ل أه 2 © ديصولاب هعارذ ا مهبلكو ا

 7 00 ل 0 6 نع< 00 1 - رب 5

 قفترب امم كلذ ذلك ةداذلاو 0 5 5 و روت 0 1 98 : 0 سول

 لدراجعلاا ريغلا نوداطص) سانلاو دلب ل دل نعم لمنو ا لإ ف بدع 2.

 نايات اوراتن ل1 مما ًاراربا ارايخ هاعج نأ دعا مهنع ريف ةريثك رومأب نومتمالا

 ىف ةصاخن الإ نديؤملا نيموصعلملا نيهفوملا ن ٠م كلذ نوك. سلو باكل ماو 00

 ء لاق ناب هلا نع هبنو باكا رك داعأ مث هريغ ىف نوكت ال بك ًّ
 5 نذلا لاق 0و رعأ ان و أنام 10 ءاع اونبا اولامف ممسعأ م نوءزانت ذأ ذا لَ

 م داس هسه نؤلوشو ' مهباك معيار هثالث نول وهيسادحسم مويلع نادت 1 أ

 مههاعل أم مهمدما 1ع 006-2 و مهبلك مهنماثو هعب دس نولوم ُو بيغلاب اجد م ا

 ةب الاف موق ىفو ادحأ م1 ا 1 م مي رامالف ليل

 يك و ةعمس نولوم و ماك م سأل هيا نولودبو ميلك يل

 قتشاوغر كد ىلعه رك ذ فطعو مهعنار لمجفار < ذلاهين لالا يضرب

 لولو ميراق امو امهابشأن موأم اك 1 نو م ميم دحاوهناك ىتح مثرك ذى اص نم

 مبعلار هلوق نيدو م بلك مهعم لع املا 1 و مل باك ماعم الا نواوةسلا لاما

 هاكحامتاو هسفن نع ىلاعت هللا هكحن / مالكا ذه منا ناف حضاو قير طو نيب ق قرف مهبل

 معقدص دقو مهباك مهسداس ةسخ نولوبو مهاكم ,ءنار ةنالث لوسي 8
 ناكولو ىلامت هللا هركنال اركنم ناكول مالكا يال د نم ىلع ةغ 3 :

 ا
 ا
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 سناا باكل | ماع وبأو يئرجلا لكلا وزب و أو بلكلا اوذ ورمس“تالذ نمو

 ] 00 ءالؤه لكوتاكلاب دسألا يمس نا كلذ عم زوج ال نيكو

 | ناكلاو باكلا اسهل لا لحرلا ىف يتلا ةبضلاو ىحرلا باكو ءاملا باك اولاق
 امل لا ىف يذل باكلاو تايئسملاو رطانتلاف صخشتو طوةسلا ع ند طْاحلا عنق ينلا

 بر | يع بكن بكراسلا هارتعا دقو باكلا ءاد لاقتو روصلا وذ
 ءاكللا مث بواكلاو بالكتلاو ناتباكناو ةبلكلا هنمو ءافش يلكلل موقلا ءامدو

 اكول باك ةنولع هلو لما كالذ نم قتشم فاتح اذهو بلكلاو

 نقوت ةاشننا نم هريغ وأ هللأ دبع نب راوس دنع ىنزملا ةمتلع وأ دبش امو ملا
 كلاب سملت كنا ينغلب لاق يتدابش ةزاجا يف تنقوت مل ةءئاعوأ هلل |اق هتدابش لوبق

 5 11 اج ناسا ىلا كنل اذاو لطبأ دّمف ىلا ىنا كربخ نم لاق رودصلاو

 ظ لبملا || فقودتف 'ئزاهالو سعال ريغ ام دايطصالا يف داجىلا كربخأىناو كنلبأ ن

 001 لالذلو هتدابشز|جاف هيلع هتنتو الو فقوام لاق سمالاودجلا نيبام قرأ رف 1
 3 2 اوما نم متءاع امو تدل لحأ لاق هيبنل لاف مهل لحأ اذام كنولأ ب ىلاعت

 1 قدز | اناهاشو دبفو باّمعو رفصو زاب 5-_ دئاص لكل قتشاف نيبلكم

 ْ: هددإأو اعفن اهمعأ هنا ىلع لدب اذهو باكلا مسأ نه« ضرالا قانعو قشابو ؤيؤيو
 اوك داو لع نكسمأأ امم اولكف للا مملع امم ن نهوملعل لاق مث ارك ْذ اههنأو انيص

 3 | اهل دان عر أ مدنم ىلا كلذ فاض 1 0 ةنلجلا را هياع هللا مس

 اسيناردجأ ؛ ىثحراو آاىف سيل نا ديصلا باعصأ ميزو اهسفنأ ىلع ال اهب اءرآ ىلع

 أ لسو هيلع هللا ىلص هيبنا ىلاعت هللا لاق بلكلا نمهسفن ىلع كس الو هبحاص ىلع

 5 0 ,ر اولاَتف فيكلا ىلا ةيتفلا ىوأ ذا اع اننايا نما وكم رايدر تامل

 لج لاق مل ' و ماعد نع ىر : امربفسادشر انسمأ نم انل هو ةمحر كيدل 2

 : ل نيب زا ىأ معنا مانمب من * اودع نيتس فيكلا ىف مواذأ ىلع انب رضف زعو

 . قلاب مان كلم قت نمن لجو رع لاق مث ادمأ اوثبل



 (5ا/2 ظ

 ناض 1 3 ناض سيئا باوجلا نا 4 م وقر ا ىلا ابرار

0 

 أب اف ناكمالا ىلا 5 7 دحاو يش : ابك 0 نا 3 نس 0

 فئذلاودسالاورببلاو رملاَوةيمااور وذسسلاو 0 اناو شوبكملاو نورثلاو فااقلا ىف

 نا ةعاسلا ىلا نين لانا ىلعو برقأ اَذ_-او ايش نوكن نا ىلا سماثلاو عبضلا

 الو 10 الواطق اذه ىلع اهانأر اموحقالتت تائذلاو ىوا تان ربو

 ضع ما ةحعللا نع رايخرالا قب رط نم الا كلدل مركذ امو نود ان لا 5

 مالكلاو راما تيارا بررغلا بيجعلا بكرلاو نال امأن كذ هبشيإ |

 نواكي 'ىث لكو ا ها نأ ن + صخرأ مدن

 نم نوعدب ام ربك الر . ؛ ل هيبجاعا ميج مججأ اذا امم لبجلاو -لسلا

 فراغا وه اما تن وغدن فيكف تاجات 502 حفلا لاو دفاستلا اذ ١

 ارامل نورت لاو نعابلا ميج هتف لع فرعا لل بنرأو تلال

 2 وحد : نا ىلع الا للكلا امس أ نمدسالا شيل نا اكدسالا ءامسأ ند

 دنع كللذو ا[ غو 50000 الأ 000 5

 ناف هيبشنلا ةهج ىلع ناسنالل كلذ لاش امك عيرقتلاو بين اتلاو ريقحتلاو ريتا

 5 الك ةلمص ليف هلاق 1 او طق اذه لق مل لو هيلع هللا ىلص ينلا

 يتلا.نا ف لوبقلاب ىنأنلا ءاقاتو سلا حضو دق باكسلا بحاص لاقو ب

 دقق ثيدحلا اذه مقر نمو دسأألا ي ىعي ومعو هللا: ف اك كعأ ١ك

 تياكو بلكي نياثلا امس دق سانلاو لسسو هيلع نال ل تامالفاا

 ءلا ىفو سماع نب ةعمر نب بيلكو ةءير ون ةبلاكمو بيلاكمو 2 وب

 ةمخض ةرامع زازن ن ةمير نن للك أو بالكو دو ةبلكلا وتو 8 لئابقل

 بيلكابا ينكي وهف تاداس لكو هم را مو مادجالا نم مدج ةربو نب ب ل

 هر للا | هه

 , 1 ' هلو 1
 م
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 4 هراوةلخ ونار ةلبلزلا هتبقر يف قامتو لبقف بدأو فقثف فقثو بردفب رد هلك ١

 ا د رلا هيحاصو دا رقلاراص مث ئاوملاب ء مو لاقبلا ىلا ىشميمت ةمقر امذ

 د اوراص ىت> نطفلا نم الاكشاو لمعلا نم ابورض درقلاو لكلا نيب امف

 اذ ىلا رام كدع م« كنعميف كم ملا ىلا هب اوضم هنحط نم غرف اذاف هسياع

 . | ا ناو البا نفث 3 يول تلا نان لالا نيدو هن رشا ةهارقو نانيطلا
0 1 5 

 ا 9 هد قاع 0 هيج نم حيبتسأ ادله دعلا ا ناسنالاو بلكلا الإ

 اد لك نالنا- !الاب هه.شذو درقلا نطف ةرثك عم درقلا ىلع هل ةلمضف كالذو

 ا باكلاو ارد نيرملاو درقلا الا حبس رءغلا ءاملا ىف ىتلا اذا هناف ض رآلا

 رع بدك احزا عابط يفو ةيحلاو ة رع لذ ال > اءلك

 | ةفلتخ# بالك نم حقلتو امم حقلي 5 اهحقليو بالكلا ريغ سانجا نم ملت

 :6 اكةدحاو ة ةرمم نمو باك دام“ نس ارح مماحرا ءلبتعو 0

 :زلاواولاق بالكلام احرالالا ةليضفلا هذهت باو دحاو بلك ن مو بالك ةدعن

 ظ ةايبقو بالكتلا مم"ةليبمف بالكسلاو للا نافنص اهو ةليبق قوف ةيجز ةليبق نافتص

 نال اهاراتخا اماه نامسالا ناذهوةدشلاب ءالؤه رثنو ةر كلاب ءال ةهرش لغلا

 الك لك أبل ىبأ نب بهلإ لاق سو هيلعّلا لصون نا لاقبو لق امعيلع اهركي و
 را ياناد للا تاك دسألا نا كلذ تدب دق ؟ةدحاوف دسأألا هلكأف هللا بلك

 ] 3 هب كلوتف ريما اماف رشلاو رولا عج 1 «ميلظملا الا هات اضن الانمي كراس

 7 ار الهو هللا سضراو هللا « ء ايمو. هللا :باتكو هللا ةراوزو قل لهأو

 ٠ش 1

 سو هللا رانيف هعدو هللا طخسو هللا ةزعل يف هعد مو ةكف 2 اي كلذ هيشأ امو

 ااثلاو ىوآ ١ تاننا قو ميزدقو الك سانااو , نوءاسملا يمسإ دقو كلذهش 12

 , .ذلكلا اما ىردعا نورخا 1 لاقو حفالتو دفاست تلذلو بالك ابلك بالكلاو عابضلاو

 ة تانغ ىتلا هوجولاو ننتلع وأ ةلءا بالك نوكنت»نا اماف اهوهشت نا مند رآ اذا

 ؟ ناو رع سيمأوجلا نا معز نم لوقو زوجي ال امم اذه ناف رثبك | بالككلا
 ل 4

0 
 < دو

 - !تومزلا
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 ريغ عطاوقلا 3 + فالملو ل 1 ا ةئمؤ شو 0 وه نم طا

 يدب هلا الة سحما «مضاوملا دملأ يف الا هته نجي نفل ىلا عطق ة اذا دباوأل لا

 برقلا يف نوكت ريفاصملاو ةجاحلا هيلا هن رطضا نم دالبو هدالب يلم موتشم .,

 ' | ابلكو ىشحو اهنم نبل ةسنالم امل ةطلاخم بالكلاو ابسفنأ يف مهن“ عنتمت ث ْ

 سنالاب فصوب امم ريثك نم سانلاب 0 وكي.ام دءاوألا نم مطا وهلا نم 1

 تباكلا فلا نا لو يالا ةيتحرا باف قت مارس ماو

 عبس هنال روفصملاو ماما ىف هنم برغأ تاكلا يف وهو قولألا ناسنالا فلا قو

 م وع بغرو أاهسانم مو ابك رتف هبشأ عابسلاب عيسلاو يبول

 ريثك يف ريصل م مث هركشا بجوا أو هل دحأ كلذف دانفالا عابسلا ميج منو شوخ

 ماد أم بلك سعال هارت الو ؟ هرصقو ةيند بالكلاب هنم:نسانلاب س تالا ن

 1 ن٠ هياعام رادقعو ةلك اشأأا هذدهو ةبا رقلا هذسمب ضرب ل من بالبلا

 ةياغ ىلا راص ىتح سنالا نم هن ىلاعت هللا اءاضف ام رادقعو روفصملاو ماخلاو فال فاط

 ناك الكو بلك نه دب مهلاومأ سراهلو سانلا سرامل قفار ما رثك أ ىلاو الس مفا :

 تائذلل بم اهنافالاو بالكلا نم يثاو 5 يسهل بالريال

 دقو باك لك ىلع الايع تيبلا لهأ رثك 1 ناك ىتح ديصلا بالكم بئئذلا ري

 بمللا فانصأ ىف فيرصتلا نسحونيقلتلا لوبقو تاياكمإلا نه باككلا دنع مر ادا
 درهلاو بدلا دنع سيل ام هيف ةفرصملا كذل ةللذملا حراوملا يفو تايانملا اني

 رم ةريثك تلاعاس هسأر ىلع جرد ينيدلاينيزلا بلكلاو اغببلاو ةيكملا ل

 هيف ضب الف هسأر ىلع جرسي يفب د ينز بلكة بد ينب ىف ناك دقو كرت الفا

 كر الو ليع الف هسأر ىلع ةجرسللاو مل ةعضبب هيأأ يربو اتا

 مجالا ىلع بنو هسأر ليزا اذاف سوه“ حابصملا نوذخأي نبا م موقلا نوك

 ( ين  ناوح -5) 3

 ا

 هنو - تستسلم فحش



 سس سس سس سس - 

 7 دكا هارد

 مجد | قو اوفر اع اومتجاو كالا انور اذاف أبني لك 2 ىلا اذكم

 ص !١ هدعو قيدصلا ناكو هل ايد هيلا مصاخ لحر ةريغملا لاقو لاق مكي 00
5 0+ 

 دنع همفتت اا معذو هأيا كتفرعع ىندعو اذه نا لاقو كلذ لجرلا هماعاف ةريغملا

 0 000 او عفن هللاو ابنا لجأ لاق

 ذهو دحاو فلا نم 0 نم سانلا نم بيصت ال ت تنأو هريغإ كنظ اف
 الفا هان 001 ةراتانر هاش هعرح > يمحو هبر سرب باكلاو ماع بالكلا يف مركلا

 .٠ .للاو هواذخ ناو مل ذخن الو ءوفج-ناو كاذ نع رصقب الو ناظشو او
 3 12 نه مهتاتتسا دنع اراب هموت اعاو مونلا ىلا موج أح تقو ىف اذيع ناو.ملا

 5 دنا 4 اراكسا دشاو ةنظ مونلا ا ام للغأو اثاغغ الاو ًارارغ الا ماني

 هدا ف ةطمرتلا كلذب ىنني « باكلا نشك ل لل < هكر لأ
 3 و ةعاس كلذو ةسارحلل هينكي اء ردقب هنيع حتفي نا نوكيرام ونأ هناف كلذكو
 ب رع ملا نم لجر 1 وعدن مح وشن نسف( سأل اح

 ظ هلا دو قادعالا بحرو نيبجاملا فارشاو نيئيعلا روؤغ لاقف لاسمتبا
 ظ |فاوجو هادا تاحارملا لايعاو ةوفطل لظنيَسلاَو ةمالا كف عم اذه

 0 ٌؤواد وه كلذ ناب هتفرعمل هيرب هفظنب لزي م كلذ هلان اذاو مامسلا دفاونو ظ

 0 لوطأ ب ضلا برعلا لوقتو جالعىلاالو مرسم ىلا الو بيبط ىلا ججاتميال
 دوأألا ىرزم اسوبذ مهن ري نال ملا نم اوبحت امناو هنمكالذ ىف بحتأتاكلاو
 ناو ًايح ناكدق هنا نونا! م ماك لحم راثلا نم برق اذا ىت تاكل 3
 ١ | ةنعداخال 0 اماف كرت امايأ قب ” ىفالاو ا

 1 ا اديدش ًاسالتخا قيلاعملا لع ىفو جاتخ رزجلاو رقبلا م حاف ةليل

 ىلع اع شيل ين ءايشالا دج أ تاكلاو لاق عوطقملا كلذ تأ :و شيعتف لمس دلإ

 | اقل تاكلاز ءاسلاو رو باكل "اي امل ضدنا

 0 جمدلا مظملاب يرب ار اهرثك أو اف اهيخأو ًابان اهمهرأو

00 : 
0 2 
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 هب رشن امن يدنع م كديزأو كاد ك كيضقأ لاق كئئامرغ نم ةمالسلاو 5

 كباب سنكي كمداخ من ةالصلا لبق ادغ ناكاذا هل لاَتف ناعالاب هنذ قئوتف كنيع ٠

 رعو حبصإ ىتح لبما مث اكعم كل عضو 1 كناكد ىلع طسقو يرش

 حابنلا ىلق نديز ' الو ههجو ىف هل حبلا ملسو كيلع رع نم لك سلجم مث ساننلا

 هريغ وأ ىيرغ وأ مريغ ن نم وأ كمدخ وأ ثالهأ نم كلك ن نمو ناك نم انك ادحأ

 كنع ىلخيف سم نم ضراعشلل ضرع دق هنا كشري مل دج كنم كلذ نا نأ اذا 2

 رخآ م مث ههجو ىف حبنف هياع مشفر سيد 1 لك كيم ىرتبالا

 أ 31 2 ىلع هدزب لف هياع ملسف م مضعل ةانأف هؤام سغ عما ١ ىتح كلذ لثم

 ملف يذاقلا ىلل مرعم هعفرف حان ىلع هدزب رق ىلاولا هلأسف « ىلاولا ىلا هوءفرفدي اوت

 كر قطني ال لعجو هسفن كللمو نويعلا هيلع 0 39 امايأ هس : مافشل ذل دزب

 ال لعجو هلزيمىف نويعلا هياع عضوو هحارخاب ما كلذ مالا عا 6

 اذه لاقو هنع نكلاب هءام رق داملا دنع كالذ ررش الف حابنلا الا فرح قا

 اضاع هان ةلمخا همأاع ناك يذلا هعبرغ نا 3 < ىلإ حلا ما تنكشف ول هل رض

 كبتملع انأو ًاضلأ يلعو نالفا تلو ل ا

 وأ لاق هب هيلاطي امم اسما فرصلا هنم سب ايلف حابنلا لعوديزب 4 2 يطال

 ةبراحع كتاورص نب كاملا دبع لغاشن امل لاق ىدزالا باطخ نب ةملس ن

 برملا نمةصرفلا كتتنكمأ دق هلاَولاَعف فمركل ىلا مورلا هوجو عمتجا ريبذلانب
 كاف مدالب ىلا مثوزغت نا كل ىأراف مل مهس : نقل شد حوش لا

 اوم مم م ىتلا برألا ىضقنن ىت> ا , الف كتتءاح تلن مهب كلذ تأ تاع

 كار“ مدالب يف برعلا اوزني نا الا هيلع اوأف مهر أطمخو كلذ نع ماوف كيل

 ىأر املف هالغن باش . اعد مثاديدش الاتقالاةنقاف امهنب شرخ نيبلكب' 6 #

 كور اعف 2 كلم لاَقف هالتق ىت- هيلع البقأو هيفاناك اماكرت بانت

 - ىلاولا ناف حاب 1 لع رب وأ هديزب أ كاياو ا 'كلك اذاف يلاولا ىلا ريصل 9

 هه« + حسو تناياويضع وع سسوس ١+ ةكسح ىل .منسوو 77 نيام تاع # نلع
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 1 ١ لكلا ةهوهو لا 3 فرطلا حاط ليوط

 ف نق نيرطلا ف بدبي ل تاكو انك رمادا لجر ناك لاق يباع نب مئملا 001

 هلا باكلا بذ رك لوب و وو ذو وو نا لاقف تنانمئ ال 2

 اح | اداب باذاب ىرلت لاق كلذلو ريثك الو لاق 0 :رم هل اس أي

 2 0 3 اءلالاقر

 ظ نايف قراملا ني تكلا نااطاك ٠ * يبرقيل قالغ 1 تلطعو: قل
 جال عرتألا ف سب لاو قرط هب سيل لاقي ريسبلا محا قرط لا

 بشأ يهو باكلا ءارحا نم بيطأ الو بطرأ الو نمسأ ناويملا نم يث الو

 تب اذاف نمست نا ريغ نم اراغص تماد ام ءىث نءسأ ماجلا خارف 3 ماخاب
 ع ٠ : لا ك1 وصلا ا 2

 ا( ند مدر هوه ول * ريططمنطبلاىواط نذألا فضغاو

 مالا ايف مياتقنس اهينعأ مت ةديدش ة ةنس |ةةباصأ ينارعا لاق لاق يممبمالا

 9 ”تسا ناك ىتح يملا نادلو نمسف نام ال 5 نال رتك و هانا تديجف

 1 لق لس ةمالد ينال 1 رجا ضارملا وبأ لاق لاق ٠ نسا وأ ىطت 2

 5 ل |6 ةبادو لاق ةءادو لاق ىلك كالف لاق هن د.صأ تاقلاق تاكلاب عنصت ام كليو

 1 3 نيئمؤلاريمأ ان ناو لد راع ل 1 لاقد .ضرو ةبادلا ثكري

 ١ : نم ءالؤهلدب الو لاق رادو لاق راد نم دب الو لايع ءالؤه هبادو ةيراجو

 4 رمان يف 1 31 ةرضام يرعب ةئابو ةرماع تزح هلام كاتمطلا لآ

0 
5 

2 

 انامج دق لاق ةماغ 07 ياش نم برج ةنامسح كيطفأ انإ لاق تاس أمؤ

 دف هذهامأ ل اق كدب ؛ لبقا منذ لاق 'ئث 5 كل قب لاق مث ٠| ..اك نيت صاع نينث لا

 5 1 ء ناك لاق مس بأ نع نسما وأ هئمأ كفوف مولع نوهأ 9 يللايع ةرعتمإ

 0 هدو ار نم ىراون ىّتح ندلا هيلع رثك دق لحر

 مدي | ا كانا ل جتا ااَمف هيلا لصو ىت> فاطلتق زيسنإ



40 0 

 ىلا ممإ | لوو تا كف إب مغ لو ةيض ١

 0“ .انذ ن نم هللا هيلع بص #* | مابرأ نم ريما وأ نك

 اهءاها ىف راطلا مايا * ..اهعالك نم شاحنبال سلطا

 * اهم ىشم الف ىلوالا هن را ىف * 5

 بالكلا ن. لاعال ةىفال ام

1 6 

 0 لكلا هبشن ام باب عجم

 هنطل يف تعفرا اذا باكلا 1 وَ كاب وق اوهمش لذحلا سرفلا ىرخ نا

 قااعلا لاف ل تاكا هنأك ابي

 ايقتملا نشهتب ةراغص ًاضيب © ..ابلك | هنن ن نطبلا تحن نأك'
 هد

 ضارغتلا ىلا هيقافص لود # ضب بالك 1 نأكل

 3 رخل 5

 اميضام اذا هيقاغص نود ارا[ وااطق ناك

 زجارلا كلذ يف لاقو ضيبلا بالكلا نا ذابآ اراذص ودبس ام لوا اذ

 سيتا و مجنلا دب رخل ضي لك واج تعنأ 0 ٠

 * نضيبلا بحلكلا ناذاك اكس 00
 يبا عإ لاقو بالكسلا ساره ربر م. ءانالا ف بخشلا تاو
 ارهف اشروه بالك ورج # اىهام ا اهيفلخ نك 5

 رصنخلا نيبو ميهابألا نيب # رفئحسلا اهخش ت رسال 3

 هم
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 7 :لازاالزملا 8 رو ا عميوتسي ىت ىتحولهأ غلببال هلءلو هتيصان

 ظ لاب نأ هركي ناك هللا دبع نن فرلعم نأ رك ذو هلق رثأ 4لاز الو ةهجو ى

 هنوعنميآل هبابرأ ناك ىذلا باكلا باذصأ ىلعهناعد ىفو كلذ هبشأ امو ًاسخا باكل

 - صو اولاق هسيف هبار نسح ىلع ليلد هديسص ةكرب مبعن.ا مهلا لاق هالصم لوخد نه
 البف لاق هحنر نتن يا معمل تلك ةفيجب نيبراوملا ى ميرم نب حيسسملا

 . ثراحلا نب ماه لاقف كليو 1ع باكل لجر لاقو اولاق هنانسا ضايب دشاام تلق

 سانجالا عيمج نيب نوكي رش وهو اهي يرجي ىذلا شارح لاو رانلا لهأل ليولا

 ظ ىذلاامأف سادح لا ميمج كلذكو راجلاو راجلا وريملاوريعبلاو نوذربلاو نوذربلاكةقفتلا

 . هب ىلاغيو هيلع ق فتن ,كلذل د دخم و رامعلا هيف عش نو سائلا نم ساب منهو هيف كلذ ميو طرغب 2

 7 دارجلاامأف نامسلاو ناهسلاو كيدلاو كيدلاو شبكلاو ديلا ا تاكلاق

 رع الا دارملا دشيو طيخ فرط ىف اهدحا لجر دشب ىتح دارحلا لئاَشال هناف

 : مدلا ةقاراو شّخلاو ضعلاو تافتلالاو ةاواسملا نءاهنيب نوكيو رخل لشرطلا

  دارجالثدحي يذلاو اب شراهم تلا عاونالا ن . نق ل

 .ابرغ اّدهو ارث اذه ذخا دّمءلا لحاو طيخلا مطقنا ناف هنسفن طانرلا لاتقل ةعيبط

 |هنكلو لزوط نق عتيق عضوما اهل الخو رأقلاة وحج تااق اذا ادنآ اتفنلب ل

 ناك لا س رشا نب ةمامن يندحو ادب ناحل نم تاب 7 بخصلاو ديعولا 2

 4 ايصو اديعو اهنم دحاو لكل كيرف ر 1 21 ا ف 6

 ! فهبحاص اعنم دعاو لك لتقب ىتح نازيحتحم ال مث نايقنايس امه ] لج سأموت
 دلك الإ قو ردح لكد ىح ايزاه ص ذإ دولا ةاغ امهم دحاو.لك

 مشلاو مث دوجا رخانملا ةليوطلا ةنقوللا نأ معزو ىليبس لبخو جرفلاب ىلاعت هللا ىلا
 كانالاو ثانالل روكذلا بلط ىف كلذ نا الإ كلذ نم فيطللآ نسملاو بيجعلا
 اواهرينا سيلا كلذ ىف عابسللف مطلا حاورتسا 00 املا” مش اماو ةصاخ 52 ذلل

 لذ ف هلو لكلا كلذكو مشنل ريئانسلا ناو شبل ل 7 و رذلا ناو مشيل ر أفلا



 (هذ)

 همرح هيلع هللا كفاخ ول # هل هتاك أ 1 ىسعتف اب

 * .همذ الو هنط ت تاك اف 0

 ناويملا نم ةوتلاو سأبلاو ةعاحشااو ةدّشلا نأ َتملع اما يباعالا لاف لاق

 ضايغلا ن كاس الاو لا ا حاسفتلاو ءاوحلا يف باقعلا فانصأ ةثالث ىف

 ماش ناف بلكلا ل ن نك ديب الأ لا لو حالا ىلا. ىهثأ ل ضرالا ديس سيلو

 ريغ اولوتف م هل نأورنلا بلو طين يرط نم هالك أرمي 'ذ اودع هودعف 7

 ىلا اهابشا 0 ف كالزإف هلم الاب ءرث هيشاو اغلا دسأ دسأ ونبو كلذ 3

 50 قل نع تيسسل تا و دسأألا |

 من اولاق دسأ ين راع يق وات رك وا ارا تدجول مما رف نعو برعلا تاداس ٠

 رفع ىلعو قيرطلا ضا ىلع ضورلاو مونلاب ىذرب ال بلكلا نإ هلك كلذ دعب . 2
 حراطللاب ىذرب الو ةدا-ولا لجيوهو طاسبلابىضربالو طاسبلا ررظىرب وهوبارتلا

 ةيرعاو سلاف عضوم لب "| ادا نين نأ ةدسق يف هللا نذ راطملا قفارص نود '

 نوكي. نأ الا زوجي ال نم فوضت نال هلم ءاغاو كةنايصم نا ل

 0 ةيواعم جحح ىف ناك دقو هيلع قرب ن أ نودراكلارصقب الف ًاردص

 مارك ن. هيلع عبط ام ىلع اذه هربت ىلع اياك رصدأ هنأ فيسلاب هايأ برض دعل

 دوسأ لك ىلع فو | عم هلهأ با نم اند نا هيلع مبأبال ىت> ىلإ" كا للا

 ل م سوة اهأ لاح هلاح هرشن هيفس لك ىلعو ةئيملا ثر لك لع

 1و سراح هعنع لو ليالا يف ل محو عل قمه راحو هتف تل طوفو 2

 5 زحاسم هندب لبيب داعش نأ الإ هنم هيجع ال هنا لجرلا دنع هاو

 هارودب رفظ نيح هناك هب لو هيلعر م ه:ماند لاحلا كا 000 هنأو 1 ا
0 

 ذأ ناسر فلا نم رشا ماو هت برا تاكا لف ميج هسب نول ١ تل

 نم 1 همس وُ 0 نع يبرعلا ناك ولو اهماع ن .,كو ارايوس لخ نأ تن تمار

 رح نمد ْضَأ وهاك مسيملا نم يتنبأ يم ينلا ين اوبلا تادإهلا قاوتلاو رع

0 
 2ش 7

 ٠ هي "ينس

 ندويص "اس ضطظ بفيضشسسييعب لال نعل »2# لاا

 غ1 وورواووو7 وب ا اا 1606/4-لع < صقل



 م | 0

 0 ْ دير تنك دقو بهذي نأ اخلماو الني نا اغلطلو ناقزنو ن نامجرو ناجرخ امهلاف

 7 نأ اماف ةالعملا 0 اتقي انج ما مءاضبنو ناجرفلا بحاول أاددوو ايسحم ى

 امال 0 ني ويمتلا لاخ نوك ا كلو ايهذن نأ امأو اتيشن

 00 م ىناخ .تفاخام ىلا راظنلا الا مث يل ن رك ملأ روش دعل يبس يلف

 00 ار ىلا الإ املا ىلع اتم نازايطلا"ناجوزاا اذاو اتدن 9 ١: اذاو ات دق

 اقف اممنويعىفو ريفانملا لوصأ ىفو نيتهطرتلا فو ببغلا مضوم ىف كلذ ةمالع ذا

 مم سوما اةنول و كا عار ايي اميره ءانختسا عم ميقا نازك كفل

 ىلا اود نا ثب لا لف كلذ .ن. ٠ يحمت دتشاف لاح لضفأ ىلع اه اذاف ةفرذلا تاخد

 0 ايات ىذا باط ىف خرفلا منصإ 15 نامنصي رابكللا جوزا هاوفأ

 نآعطتسي فيك نيخرملا نابربو نيخرفلا ناقزي ا.مايزب اناكو امبعوج دتشا امل اه اذاف

 اما نم |همبط ىفامو شطءلا بباتو شيعلا بحو عوملا اهلج ناقزتسيو

 كي ةداع ءاطتسالا و رايطلا ىف ةداع قزلا راص مث اهاقزف خزفلا بلاعإ ام ابلط نأ

 رار حن سا دن الو هخارف قزي مام ماما نمو صوصمملا

 قزي ام مام نمو اهقزي لو اههدرط نوالاو نسلا يف هيخرف لك اشو هريسغ خارف

 ةيلبلا لمت ااو توم ىتح ةتبلا هخارف قزي. ال ما ماما نم نأ ام هنم اند خرف لك

 لب لئكلاو نْحلا ةماعو ةدالولا نأل قزب ال يذلا وه بالا ناكاذا خرفلا ىلغ
 اكو مباع بساكلاو لايعلا بح اص هن 17 ايلا ىلع قزلا ةءاسف دلولا روظ اذاف مالا

 نم 0 اظملا رسءاك هل لاَ يذلا رئاط || اذه ند نمأو مرتو دات ينل

 اجر يذلا ثلاثلا باقعلا 42 0 ناد عارف رف نأش مأيقلا دعا  امسيلك خارملا

 هال | اليتم ذأ نماتح اا لق ىسقأو انامل 58 ةرثا هبال ايشع نم

 | لق ةتح ر> | اذاف نيخرف نع لضف ام جرخنف عزجلا ةميرس كلذ عم يو

 اا رثكأ ىف تاضي ثالث نضِيدت يثاللا ند باقعلا نأل ةممطأو ماظملا

 هلوق ىل | بهذو بالكلا مومل لك أب أ دسا ين نم لجر ريعو



 هذ

 يف روه-ثم تسب دح 4 برا ل ةماسم نع صفج نب دم نع كلذ ركذو ٠

 لهأ كشب ىف راد لهأ ىلع ءاح افر أ انوعاط نا نييرصيلا نم انباحصأ ةخيشع ذ

 موعبالو وبحنو عضلرب ضاق ناك دقو يك الو رنسايف نيج ل

 ةهدسف رادأ أ كات باب ىلا ةلحلا كالت لهأ نم نين وعطملا نم ينل ن نم دمعف هيلجر ىلإ

 >> .ىبت## 7
8 
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 0 لف كلذ هعارف رادلا لدال ق1 ةباكءارجأ عم ب تعلت يصل وه اذإ 2 الا

 [نيمف ذ اماظأ ن 0 يلا اب يبصلا اهار الف رادلا لهال تناك ةبلكت ابقأ ن

 نا تسل ؟ اما ع اد هعوج 1 رادلا ىف تال يملا نانا

 ىذلاو يلطلا وه مادأو هل كلذ تمادأ ةرم هتقس الف هيلع تفاضمف بيلا ان ادع ايت

 عاضنرالا ةيفيك فرعي 5 همأ نطب نم دلوب ةعاتس همامإ صم: دولوملا اذهل

 ىلع ا ةنادهلا نكت كت و ةيلكلا اطأ نم عانت رالا ىلا هاده يأ وه

 3 هلاح تدتشاو عوبملا هيلع طرفأ الف ىدنقلا ةءاحو ماهبالا صم ام -_ بط

 م ناحبسف وندلاو بلطلا ىلا ةفرعملا كلتو ةعيبطلا كلن هتعد هبف ةعيبطلا كاتو هسف

 1 هناي نع هب ربخ ام ترجل اذنه ادعو لل هاومو هدحلأو اذهب

 ديزنلاو بدكلا نم ديعل هلأ ماع صوصللا بات 5 هصصقن تءوس ولو ما م

 خئاشع ن نم خيش هل ينادح ن كيلو هك قدا ادم مسأمو تيار

 جوز ىدنع ناك هبوب لاقو ناز ن د دجسو ةرضح لوزتلا ن نءو ة ةرم 2

 رغلا ىف ناكو لاق رايطلا جوزلا 0 نم ناخرفو رايط ماج جوزو صوصقم '

 جرخمو لخدب ال 7 نوكيا افر ةوكلا مادق تامج تنك دقو اهدا

 ب دي نر دك شدا ضرية ةيسشالا
 سبملا فينهضوف تاطاسلا لوسر: ىنءاج ذإ كاذكانأ انيبق املا ةور ولو ب

 نم تمو مركلا نه امهف امو نما نم ارطامو ناخرفلاو رايطلا جوزاار:

 رايطلاجوزلا امأ تاقف هيف انأ امم ريثك نع اهب مامهالا ينلغشو سومتلا جو ض

 (ق ناو 20

 ةص ع م ةذأ الف بابلا معتمف موقلا هن هيرو صعل اهفل وح 0 كلذ دعل نا ف

 ”داطار# د



 و 0
0 

 5 (ه3)

 ااهر وونسلا دن ةمضن كو عيلع تافاوألا نم نبق بع هنأسدت هلودك اهتفرتو
 0 تاطإ ام ناك ناف رافلا بلطي ارونس نودجي !ق (نا لعوب. ظفف رأنلا لكحأ ىع

 و مدالوأ أمم ىماتي ىتلا ريفاصعلاو مخارفو 0 لك أي نا مسمدعب | مو رافلا لك أو
 0 راخص ىلع بونولا هنم ديال ىذلاو هنوص نحو ع

 01 فاكملا مفانمو ما ريج لاما نع في مل علا ءأ نع فع وه ناف

 نادرو انو 7 براق_لاو غازوالا لك أ كلذ م٠ رونسلاو ريماواعلا

 لكو مس تاذ ملكو ةثيبخ لكو نادرجلاو راسنلاو ناذالا ' تالاخدو تادحلاو

 5 0 اوضر مم ) ماقام تاكا رؤ-و رونا رو ىف ماق 2 - سلا هفاعل يس

 هلوعب لاق نم الو م افلا حو الو ملسو هيلع هللا لص مكي ىلا هوتفضا

 ل ' كاذكو بالكحلا نم اهاوفأ بيطأ ءابسلايف سي 8 سانلا كشب الو
 : «هاونأ ليف نيذلا نيناجءلل ضرعيال فولملاو باعالا لئاس قيرلا لئاس نانا

 رون مثلا قايطنا لول نا اكو: دشضارخبلا ند ويف كولظا هنرتعلال ناك نمو

 | نم هوف لاس نم نا يتحو فولملا ىنات قيزلاب ةاوفالا ىلحت ةرثكف فولملا

 ' ا هوقو ةمانشا عمود وركنتسا ناو هيف نم ةمالسلاب هلاوضق امتاف

 ف زلا اهاوفأ سانلا بيطأ نا لامي كلذكو قيرلا ىلع ناكءاوس بريال ناك

 كرالا تاوذو ريطلا عابسو 8 تاكا نا: لك 6 اضن اهوبم كرتف ال تناك

 قولد نيدع هركذ دقو دس الا لثأا كلذ يف هن برضي ىذلاو رخبلاب ةفوصو#

 لاقهف ناس ن دمخ هنا>ه

 شاه, ىرمدخا ةيكنك هتهكنف

 راشب لاقو

 0 رهص نه فاخاو * ىركلا ةليل يف ناب رظلا نم ىنفاو

 1١ وع كبطلا ن نم اهاوفأ بياطأ مئاهلا ىف سبل لاقيو درت دامح اهم وجه

 يثادل وم ونأو صفح نإ ميحس ناظقيلا واوىوحدنلا ةديبع وبا 1 نايرومبلا

 نيم كياش م



 هه

 00 معاه هامش مايأ يف وهو هوم هع رتل رسلاو دافسلا نع زو مره اذا

 امو هتيغر دنع نهرؤيو هدهز دنع هل نهر وب مل هلاش ب ىملا ىلع نضأو لوك لا

 زجعلا يف كلذل هكرتف دافلا قاط انيح كلذ منصو ريغص جورف وهو كلذ لمش ' ١

 لهاج الا هدرب ال نيب اذهواناف كلذ ىلع اياد نهملع توقلا تاقوالا يف هلذبو نو

 ةدو.حلا رابخالا نم هبقانمو كردلا لاصخ ركنن نسا تلكلا يحاص لاقو دنا 2

 ةؤالملا هحو ف لخلاو لسعلا نيب لثع نمو كسلا نيبو هند الكم ام كلذ /

 نم ماق يذلا و لضفلا نم "يش لوضفملا يف سيل و '”يذ ىلع 'يث لضف بقا وةضوملاو

 لثملا عضوم انركنا امئاوان ركناىذلا اذه سيلو حيدص جاجدلا مادق ب بحل هفذ آ

 زاج ناو لثملاو دهاشلا مهنودلقب سانلا لاز ام متكرتو يتبع ىلا هوءتف رص ي يذل

 مهيلع درب نا ادهاش وأ الثم هزك نم. لكي زا لئلا اذه مسيل اودرت نا <

 كءوصخنهب ول ناك كييدلا نات. زْناف هلك برعلا صاد داسفا كلذ فو مدا

 اهوقتشا*ىثيأ نمواهنوعضل اوناكر داقم يأ ىلع مهمالك ناوي طا 0

 0 لاقو هن انررقأ هببس انفع اذاف هانركنا ؛ ين برو سيبسلا ناكل 1

 اذا مرلا ناو امره نوكي 8 ىغيش لاف هقرش الو 0 رقني كيدي ةيواممول . ١

 الإ همس سيلف نيف هتبغر تينف دق مرحلاو هلوح جاجدلا ممتجيل هقرفب مل ب ماهل هل

 مرحلاوجاجدلا اهم رؤي ةبملاذخأ, هناو باشلاكيدلا ةظفاللا لاق هنا هنعاوو رو هس ظ

 نع نيريسنبا رك ذو اكلا بحاص لاقو اباش ماد ام ةف ال وه اعاو كلذ 6 و

 ىلاعت هللا رهَمَف هتةسف ابذخ تعزف رثب دنع ثراب وهو ها ماب ص 3 َ و

 بحاص لاقو هنقسف بخ تعزتف تاك اهب م ةنمؤلا وأ ىنبل هلا رش لاق الإ 1
 هلو هورجو هوبحسو هوببلو مهل اراج ناطاسبلا نم سان يرض ةجا نبا لاقو باك 3

 ناك بوحسملا بورضملا نا الول و مهي ا م هش لزب ملفداب 3 0 و

 لك روتبلا مدق ماظنلا مي .هاربا لاق مهم همنموأ مهضعب ردع ء ناكدقلءرجزيو َُ دك

 اروي نذل . انجحماو بالكلا لتق سمألسو هياع ل رك

 نو
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 ل هع افوع ف كمل ايبنال ىحراا ةظفاللا رخ الا :لاقو الخ كبت ىح
 ءان ةماكلا هذه ىف قحان نأ انل سنلو كيدلا ةظفاللا نوكت فيكو اهنطن يف راص
 لبا انيمساعإو يحرلاو زنملابهبشأ ثينأتلا ءاهمم ةظفاللاو ةركذملا ءامسالا يف ثدأتلا
 فكو هيف اوةات الو كلذ ىلعةغالا لدأ جتحا نيح ةمالعوةبوار للعلا لماحو ةنوار

 ىجرلاو زنءلا نيب مهفالتخا نإو لبوأتلا اذه نءجراخ كيدلا نأ ممدب فالتخا الو
 نع جاجدلا درطل و لم د نأ ىلاعل هللا ه#ر 1 َن ةمامع 0 دف كعلو

 ةلئفال نم“ خمسا مون كيدلا بحاص لاقو ججاجدلا هاوفا نم نجلا عزتو ىملا

 برعلاو امل ربدملا اهلظن. يفام جرخم يذلاو ءامم ةرخض يحرلا نال ىحرلاب قيلي ال
 كلذ توكيل ةريثكلا هوجولا ىف هارع ىرج امو ناسنالا ءامسالا هذهب حدمت امنا

 سلف فاعلل ةاشلا كرت امأو تاياغلا غولبو قابسلا ىلا ةيعادو تاهذالل ةذحشم

 ضعب دنع كلذ نوكي دقو ةديعبلا تازاىلا ىلع كلذ اولمح لالا فلما لَم

 ”فلعلا رشاو ابغرض ىف نبل نا ىلع ىنات ىتح ابفاخ نم مضر ةامشلاو ةرورضلا

 .اهجوزو مالا قومأ نم ىهو امادغب اهانأو املع ماق نم حيطنم و باجل باو

 | 117 لوغو هيئايخ واح قو هيف فوج ىف لوس حيرلا نتنم ايحلا يتش
 زيعلاو حرا نتن هب اودارا اذا سن الا وه اموةوايغلا هب اودارا اذا ةئيفس يق سس الا

 ىف راص دقام ظفاي فيك هناشو كيدلا ىعأو اهنم قرخأ سيتلا وهو اهونأو ءاقرخ
 دارعلا ش١ هآريو ىانلا هأرب يس ةسفن تاذ نم هتقو رط هب 01 57 هراهنم

 ليوا يف برعلا ىلع مقدص دق متنك ناف لثللا اد قحأ كيدلاو كيدلا الا جواز
 ١ لجر.ه ظفل امعا لثملاو قيقدلا قشعو نءلل هدصعو ترعلا نم طلغ اذدبف لثملا اذه

 ١ 18 > امسالا فو مفرلاو بمصنلاو رحلا ف اللا ةوده ىلا عالا سدلو تا معاالا نم

 ةشرشلاهلاصخرئاسو انركذ ىذلا لثملا اذهب قح |كييدلاف بيصيو هيف ءىطخم د قف كلذ ريغ
 'لعفشال هناو ريغ ال لزنلا ةبج نم وه امنا كيبدلا ىف لعفلا اذه نا ىلع لدب ىذلاو

 د - 5
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 فلا 2

 ل ةطوسبملا ريغ ةروصتملا امملبطب ةنكمتملا ةطوسإملا لوقعلا لهأ تمدسقت 9 /
 تاكاذاوةركفالو ةبيدس روم الاكالتل ايزا وم ناكام ةعيبطلا كل: نمفرعتنأ انك

 ةروبو لكان مع دنا امس رجا تنبح ا نك نأب جاو سياف كلذ 3

 هيورأا دعم و ينأتلا نس الإ ا ّ ينلا 4 هع طصلا يف يو فاطلالاو شويا :

 هنكعو لمعلا هتهح نم دنع الإ اصب ال . نفلا | صهو صعب 5 1 لا ةلباق و

 "فا رمز الاو هتباغ عولب 01 ا كا هماعابو 0 اذا هأ عطقلاو 4ع وكلاو نال ِ .ال ظ

 سدد|مملا ىلع ةيسفن : هارك | هنكعو للعلا فرعل هنهح نمو لا أمفالا نم هع لأ هنع

 اهدو>و ناكالاو اماكم 6-0-9 شم او ةد وحوم هل الأ تن فو ىناتلاو اف , مكدتلاو

 ةراشاو 0 ىلا كلذ ىف جاتجم الاب 1 اهحاص 0 ىزيرغا | نسحأبو امد 1

 برقملا نم لوجاو ىرانملا نب قعافل آلا بعام لاكناو بيدأتو ميلعت ىلا ١

 1 أهم م للبصممس الو ةرجبببملا ءايشالا ع ناكملا اذه ف ىلضف الل نكمملا ا ما

 هتف رعم 05000 هلع تدصلو هل تعلص ص الأ عابسلاو منايلا كدع نعل ينال ١

 هبون جسل توبكلم | يا فال خا دان ملعتلاو اهيابسسأ فاكن ة ةيفيكو

 , بم ميورالع لحنلا عتبص اذاو رومزلا تب لمع نسي بسلا بجأ

 نم عنيصأ لاَ ىنلا 1 توبكلبلا تيب لم لهي نأ نسحب لايف ينلا ةمس

 كلذ ةقدو هظلغو لمعلا اد مام ادلع يشر الا تدب لث» يد نا حالف

 لوجو فرسلا كله نءو زييقلا بحاصو لقاعلا كلذ ديو هالو ١

 ةحالفلا ىلا لاّالا قذحلا دين هلو ةراجتلا لمتيف راع سيل نوكي هال ةعال 8 3

 موت نأ ت تحزو باكلا ىحاص لاقو ةراجتلا ىلا راصو يد نأ دابا

 اهب فذحي من ءراغنم يفرط ةبلجا لب ضيم هناي علنا ةظفاللا نااولتؤا

 سانلاو كلذ لوب لثملا اذه اوورنءذلا نمو ءايلعلا ن ءادحأ انيأر امو ةجايسلا م

 لك انو ةضور يف ىعرت زئملا نال زنملا ةظفاللا:نأ اههدجأ مذ نالجر لالا

 هيف يه ام .كرتتف بلملاىلا ابمساب ابجاصو يعارلا اهوعديج علاج توا انما
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 ثيح نم حدملا .فقاقحتسا باكسال تون دقو باكسلا نع جتجمال ةدناءملا ضعلو

 ركذ لع صأللا نع ل ةركتو هلا طرغفل كلك ناك نافذ هنم هوحم قا دارأ

 مركلاو لا ىلا بسد ىح ءامألا هيلع ط رغب نريفرعلا ١ ا ف هنروصتاساو ةئانحا

 هم ركل مَ قيقنل لفاغتلا ضعبب هئطفلا ضعل لجرلا باش اعروةلفغلا ىلاسسذ» ىت>و

 اكللاو املس قرملاو اعرك ميلا نكي ملام ةريثك رومأ نم تعنم تمتاذا دنطفلا ناف
 نأ ناسحالاو فطالا نم صللا هيلا لمع دقام مم باكا فاكت نيح لوألا اهمأ

 نارك ] دير نوكي نأ ةفاخع هيلا نسحلا ةميدنخ نم سرتحت نآو ةفلاس هممت رك ذَت

 بقاوع ام فريي ةلا بالكل ناكولو هليضفتت يف ةباغلا ديعل هيف يأرلا نسل ءومم

 ا 1000 ف رمإ لاكو ابلجاواو اهلحاوع نب نزاوب لاكوروهدلا ثداوحو رومالا

 لل قلم در ومالا يف تبكو نريخلا مَ و نيرشلا صقتنأ راتخو اهدراومو

 عيز فاخينو ةلعلا يف تبدو ةسرلا نم ةقثلاو ةب.شلا نم ةحملا فرعإو ةح دخارو

 000 اا او رستملا نور نمو نينكملا رايك نم ناكل ةيطلا فزسو ئوملا

 نيكفلا ىوذ يف :طاتخم الو مطقنس ال يذلا ماظنلا رداغي الو يلطخم ال ىذلا نسلاو

 ااركلل فايضا تيحأ يم مىنادبأ نا ةق راك واول ويولا !ىوو قو ةعاطخ لاو

 لك اولصوو نيرشلا صقنأو نب ريملا 5 نينب اوزيمو اوريغو اولباقو اونزاو بوبحلاو

 اوفرعي اك اهطقاسسم اوريدنو اهعقاوم اوعبألو لج الاو لحاملا يف ةعفتمو ةرمضم

 اهلعاو اظرم قمل امأف نبرشلا ناو نريملا مَ كلذ دعب اوراتخاو انوا

 هوركملا ىف نورظتلا امناو اعنيب ةنزاوملا نوةاكشي الو اهدنع نوفقوت. ال مهماف اضحم

 صالخ ىلع هنولمحيف هفشتكمو هارعب قو الو هت-ضراعم يف يثخم ام ضعل يفو
 ' اا رولا ةازنريلاو ةرجلا مئابطلا تاوذ امأو ريكلا ىلع بهذلا لمح انهذلا
 وذنب ىذلا ءاذغلاكو وذي الو ةيمكلاب لتش ىذلا ملاك هيبنتلاو ريخستلا ةهج نم لهءأ

 ٌكردل ةرخسملا ناويملا فانصأ لجو زع هللا ايه ناو لامحالا رادتع ةزواجاب لتقيو

 ةبقاع ع وخ الو فقوت الو ةيور الو ةاناعم ريغب هتغاب ةفيلعالا لوقعلا هلت الام

 مو

 راك
6 
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 نس ' ولع وأ ة ةولغ و 000 ص ىع باق 7 ةكمر وا ارح> ىربف لاصحلا حاب

 فو رودلا ن هاراد ل اخد هلا امو قر سرفلا كتالي سرفلا اده م : نيك ينثد

 بايلا 8 هو 0 - مو ةماعم ريغ غ 300 5 ىمختيف 7 هىرغال 1

 ترر صا 31 لعل كل و 0 ةسان ه ءاع رم ل هوييضف 0 1 نقف

 لاقف طئاح ءارو لوو توص 2 هناذ رخالا ام أو لاق قرف علرا رباطتف كيف كف |٠
 كك ها اللهنأ اولاق هللا هاريظ عاطقاو لاق كنا نال هنإ هأ اولاقذ 8 نإ 8

 الحر انا تا وو يممصألا لاق 3 ىح لاب ة لاق ادما اهدعب هللاو لومالا

 ييع نم جرخم ة ةرار ا ثمدذ و ينج اى هلا تاز اذا ل دوغ هيلع يب

 ةمالفلا اولا م هئيعا وفادن هده ا لاف فر هنعافس | ةرَق . عمسولا :

 93 0 |ء> 0 0-00 ىرولا ام كباس

 ب

 0 0 ا 0 نم ضم ع نم جرخ ةر 0 ينجم ين

 لاَقو نيدعل 1 ١ سانلل تف زادكم ناكاذا نورعل اناللؤ نا لاقو لاق نيم 1 ُ

 لاقو نيعلاب ةتبصأ اذا فته"اويعمو نيعم لح>رو نيعل هتبصأ اذا ع هنيعأ 2
0 

 نتورسإل ١

 دوم كليم كلنأ كاخاو 3 11 كنويس كيموق ناك . دق

 نيعوأ سن هتأبصأ دقو هئرع دش ام يأ هسفنأ امو سوقنل هنإ نوبعلل لقوا

 باكلا يطأ هلهأ ر اد دارأ اذا صالا نأ هردغو بلحلا مو نم نا لئاقلا لوق
 هيروص تن ىئ - هربظ حسمو هنم اندو اراه اليل ارا كلذ لبق مهس ل ظ

 ءوس ةجش نم الإ تنوكي ال ليوأتلا اذه نق اهف اع زادلا هيلا ل اليله 11
2 

 نلكدلل 1 مظلا ضم هيفو قمل ةروص يف لاا أل وصب أر وس ا

 نتي "
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 ”ال يي 57 .
1 00 5 8 8 , 

 ْ 10 6 1 ) عز 2 ٠

 57 7101 يمي لجرلا نا ءايل الا قاذيح هل ىندحام ليس ةلاخ ال تيم
 اين "0 ةملا نم لصف اش نا نور مهنال براضلا توميف ةاصمب تايملا
 هو نيملاو اءؤرلا 5 ءارحا ىراصتلاو اضن ءا ,طالاو هلتةف براضلا لخاد

 لا اماف ريغ نم ناسذالا ناطيشلا عرصو تابملا نع يح ىتلا فئارغلا

 50 مه ىمأ نا ذوري مهو قرلاو ايؤرلاو ةكتالملاو 7 نيطايشال ةركتف

 حاص نيبو هنييو لظنحلا م حش فقل لحرلا دج دقو تاهملا بامضأ ةكراشمت

 لظنحلا ةرارص هّلح يف دحيف ةحلاص ةفاسم
 ' 0 طوع اذا 3 كلذكو

 م لازال لظنحلا 0 سودسلا ةوالح هّماح ىف دج ةطسوتم ةفاسم نان_سالا

 0 " لودي ىذلا وهو ةديبع وأ لاق كلذلو هفقنن مادام لمت

 | لح فا را تارمس ىلا اول موب نيبلا ةادغ 1

 هىفسيقااؤرما هركذ لظنحلا فقانم ههشف لوجار ثا ايف هتعمدرورد فصنو هناكب ن ءربخم

 0 ماذح نبا ب ام رايدلا جبن * انلعل ليحلا للطلا ىلع اجوع
 1 ا لحرلا دج دقو رايدلا ف هنأ نو<زيو

 ىرتسف ةرجلا نزلا ىف رظنلا ميدي نانالا رظننو هانيع ممدتقب ورمللا

 ؛ نأ كلذو برجا نم يدع اومل لوقت 6 ءابونلا نم ىدعا وهل 1
 ا ” تبأرو بؤاثتلا ناسنالا كلذ ىرتعا ناسنا نيع هان وهوار 8

 هركيىدنيلان ميهارباو مهلا نب دمتو روعم مهم نيءاكتملا ةةسالف مو ءابطال

 ابل نا نوزب مهناكف اعيش هنم لاعت وأ هطوستل نبالا ءانا نم ثءاظلاوند

 نم طوسملا كلاذل نوكي ظيلغ راخيو ةدح امل ةحتار ابا ضرعي ضرعلا كلذ

 :1 ناف هلهأ برذكت ىلاو هراكتا ىلا كوعدب ادعاست كباق نءاذه ندعس الو

 7 ةكاوم طسو ىف وهو ةيحاص 200 لوش ام كلذ راكتاالا

 |. تو الو رج بكولا يف سيلو شمب مم ةنابتسا نيب لاح دق بكوملا
 0 سقلا "'ئيمالتدبلا (1)
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 ةدا رجلا متلزو ول فيكو ىنفألا مس وأ ةدارملا مس رادقم فيك نوداعت دق هل ليفني

 10 دقع خسفت 0 تنأو ةدحاو هد وجو هدو مل ل انف 0

 نوط ١ | فل عا ناك ول يعل نإ اناق 0 فاحت ل يفالإ برغلا ةرإ !و يتفا١ ذالا

 نوكي نأ ديال هتك و طق نسحتلا ر رك تهل اي ها ناكأأ ايترانضرلا لأ

 ملا كلذ عبط نوكف اع تا ن 0 هيف برقعلا مع 0 امإ نب سغأ فني كي كك اذ

 ىلع مالا ناف ناك امها ةءباذالاب لتةيف بيد وا أ داجالاب لتةيف لمح نأ ة ريال

 مموج اوعْضو انعإ سان تارعالاو تارعالا نيد عزان اللو ةألا + مدس

 دقو اهاوس- نوفرعي الو اهب الإ نوربعي سيل مبف جمحلاو شانخالاو عابسلا ط طس

 الوهن نعطت الو اهقاب ركتناهلاو مدا هذ يفقس الو طن ! 1تغر ا يجفالانا اون 7

 الا كلذ ىفاند:ع لهو 7 كلذ لبق 2 ان ناكام ام زكنتلا خليف ايي

 ةسخنلا كإنت نم توعال ادحأ نال ةوقركت | ىذلا لصافلا ىلا عوجرلاو مهبذك

 ةيؤر هنبا و | جاجعلا لاق و ةزمغلا كات نم رتك اكل ناك ن

 ادوسالا قالو ىفالا 'اطيخاك « دي رد ف لك ع 39

 روسيا لاقو. لل دينا هيف مهاب ١ الإ 1١

 اعدضتاف هاه وأ ريح نم سم 0 امج ءارضخ نف مشاع مني"

 لاثمأ  انههو تانعالا دنع هريغو زكنلا 0 قرش ىعمصالا يتئدح دقو

 انل اولوق لخدملا ام لبو دنع لاا م لاذ اهوهتشاع : ف رومأوا#

 حافي الف رادلا قدأ ىف هخبط» قانتا 30 ىتأ فوت 0

 مدصك كلف دصن نولو#ب نيكو لصفلا كلؤذاف رءتخ الو دسأ نإ لا“

 نوجمم لك يف داسفلا كلذ ضرب م فيكو فيسلا برغ كك بري 1 وأ

 زوكتملا ناب ءارعشلا فصت يتلا ةيملا زكن نا ىلعو نيجعلا كلذ نم هيلا ب برق

 ّْ (يت-ناوح -ا/)

0 

2 

4 

 1 58 بانلا كلد عبط طم هاقال ادا مدلا كلذ 3 كر نأ انإو ليدنزلاو لصال 3

 ل بيب طل 2 ل تت

 ه4



 1 دس 2182

 واف هل نسحتسم نم ءرش هيلع لخدت ل ىذل رضاحلا ىلع اساق ناقل قاك كل ذزاح
 ' يش هيلا ا نا الا هجو ىتءملا كلذل نيش دن لانا يل نم دبالانا

 ريختيلو هتوقماو هتمالس ىلع وهو هسفن تاذ نم لتعل نأ زوي فيكف الاو هيف لم

 | ||ونباذجو ءاوس ضاىعالا نم.ةماللا ىف تبان مسج وبف هريخي ام هيلع ثدحي ملو

 يذلا نوي, ىت> ةسايرلل حاصل ةعانصلا يف يكتم مالكلا راطفال 313 نيملكتملا

 يذلا وه اندنع ملاملاو ةفدلملا مالك نه ٠ نسحي يعذلا نلزو ىف نيدلا مالك نم نسحب

 | ايات مئابطلا ءاطعاو ديحوتلا قيةحت نري. مدجب يذلا بيصألو امرمدجي
 كلا ىلع هزبع لجدتف مئا "أيطلا قئاديح لاطناب الا حصي ال ديحوتاا نا مذ ن*و

 م دققف لاق نمو ديحوتلا 0 حصتال مئابطلا نا معز اذا كلذك و. ديحوتلا

 ديحوتاا ىلع ريقوتلا كعربماذا دحلملا كنم نأ تاو عئابللا ىف مالكلا لع ه هَ

 ١ لا لامعالا اك را داو | اها مفر انهلامأ عفر يف نأل مئاسباءا قوةح ند

 + يف نا يرنملو::هيلع لولدملا تاط 1 دف ليلدألا تنءفد دق. كلذ ىلع

 لكلا در.« باب ىتانق زمن الك نوك 1 نأ ىلامت هللاب ذوعأ انأو ةدشلا ضع اعني

 2 قذف هب عفت ١ كلذك ناك . نءو ىتلاقم ناكرأ نم انكر تضل ل |خدملا بعص

 اي شا يذلا الو روضملا مولا هن رعشيال ىذلا لضافلا ادع رمأ نم غاب امو لاق

 الو برفالا قف لي فيكو 'ىث هنود سياو هدب هل قتلملا اهنس راملا الو .هنم

 ريكفدمتو تاف الل ًاباذتجا دشأ هعبط نوكي نأ هلجاوهلثم ناسنإ .برقالاو دمألا

 3 ١و ءاحصالا ضرعو ىوقلا ضمتنبو ماقلا 7 حيحصلا عرممل 'يث نوكي

 ءرجيو تابنلا يف هارجم داممبا ف ىرجبو راما ىدهيو روثلالقبو معلا مشهبوي رخرملا
 وح رااةقيخسلا ءايشالا فه رج ةسالملاو ةيالضلا ف ىرجبو نإويلا يف هارم تاؤملا ف

 ْ 35 ,دلو نانا اك رف | رجلا مدصك مدص هل سيل امثوهو

 , ]| سلي نم سيلو ءادملا ذوفن ىلع لمحيف ءاذغلا سذج نم سيلو معبلا سنج نم

 3 فاو بخ ذك ان كلذ لداف مازملل مهنعاط_قيرط نم كلذ اولمت راغعلا نإ لايف



00) 
 مهاف نيملكتملا قادحوراصمالا ةلزان ن همه رحتلا لهأو برعلا ةاهدو . 'ريبئاتويلا

 هرشلا نم ايف ىذلل امنويعو اهسوفن توفاخي عابسلا ىدي نيبب لكالا نوهركيب

 لصقتبو ىدرلار اهياتنم هلع نم كلذ دنع لاو تاكلاو باطلاو صرملاو

 كلذ لثهىور دقوامتضش:نانالا عئابط تطااخاذا ينلاةهسفملا رومألا نم اهنوع نإ
 نم بالكل نإةرصبلا ربنم ىلع لاق هنأ .سابعناا نع برحن. كامد نعىر ونا نع 8

 كلذلوءوس سفنأ طناف اهودرطأف *يىثاهنم ؟بشغاذاف نالا ةفعض نم نحل ا ذأو ن

 نيعلاو سهنلا ةفان ولك أي مومهسؤر ل د

 فترا امإ بلكلاو رو:سلا يف نولو اوناكو اواك اي نا لبق م ناو اوناك 7

 اكل 0 تأرو م اننن راو لكك 4 هلخشن نا امأو لك أت نا لبق هدرا

 مالا اذاو هتمقل وحن ا همالغ نيع اذأف دما 3 ةيملقلل : نا“ 0 دقو

 قيضل ماعطلا بيط مقللا ديح ميكحلا ك كالذ: لك و ةوبشلا نه هك لاحت 0 دردإ :

 اده نيبو 00 0 بابلا اذه يف امننعاو عابس 1 سوف ” نا نومي «ارغ ل

 مهنا كلذو هبا نو هكر نضتتلا ةديسبلا نملا نتا اما نو

 ميطتسأ الددعلا نمرا دقم نيملا هباصأ نم مههفو مهبلا كلذ بسفي ال الاجرانسأ ,دقاو
 ا 7 ول ليبس ربما در ىلا سيلو قافنالا باب نم قسنلا كلذ لع 0 ْ

 ينلا نيعلا يف روث الا تدل قودلا تدع دن ةنرعشللو هتقح دق .تايعلا نا

 كلذو ممأ يذلاب كلذ يف ملسر هيلع هللا سس هللا لوسر ع ْن لبس تا 1

 نوكي, ىتح نسحتسملا ندب ىلا نسحتسملا نيع نم لصف لصاف ال ولا ولاقر + م

 هعضومو هريخ يف نأسنا نم هوركملا قاب نأ زاج ام.هاوّتل صقانلا وه هيلع لخادلا

 نوكي نأ زوج الوهيف الوسم قال لماعالو للان الو ١ أضن لو نما ا
 هنال ضرعن صال الا ليازنت الو طالخالا ضقتنت الو هندي ىنعم ةمت كاملا 0

 غ نم لّعإ نأ معيحصلل زاج ناو رخا مسج نم صاقتنالا ىلوأب سب نوكأ 5
 اذاو 201 ةكرألا يف لولا كاذكو ثداح ريغ نم ءربب نأ ليل زاج



  ):5١رشف 1
 هذه د“ ىل مضريو هسيفاس ىلع فتليا باكلا ناو انياع املاط مداملا تار نا ثبلا

 ذيناهرو رسم طا رفا نم مب دعلو حرفلا هيف نيبخسل احايص حيصلو ههجو يف رظنو 5

 مث دادشل ىلإ ىغعو ةيالثلاو نيربكلا بيني كلذ كعل / ناك من نضع هنا 6

 نبا جبنا نم عونلا كلذنو ةصبصبلا نه برضلا كلذ فرمعاف مايا دعب ركسملا

 يلع لخاد وهو مدق دق نالف نوكي نا يغبذي يدنع مهضعبل تلق يتحو مدق مداحلا

 ك أف مامالا ع انا يلك كانه و ) ىلا 0 اذهل ىتا امر هنا ىل معزو بلكلا عم
 ع ةلم>يف ناميش وهو يثلا هيلا ىقتلا اعرو ا قابلاب ىضمم مب ل اك آم هنم 1 1

 عريغو ىنالغ يل عزو هلك أف هيلا عجر عاج اذا > كانه هعضيف ىباخلا ضعل هن

 أم '' ودرب بينارع ىلا بردلا لخدس بكار لك ىلع حبني ناكهنا بردلا لعأ

 در ردلا باب ىلا الخاد كلملا دبع نب د 2 ىأر اذا ناك هبا الا ةبادحاص وأ ناك

 ش لو الو بابلا ىلع هل نعال ناك لب هتباد ىلع الو هياعال ةتبلا حبذ ل هنم اجراخ وأ

 اس لبقأ اذا ناك هنا ينغلبف كلذ نع تلأسفا| ءلرس زيلهدلا لخدب ةنكبلو قيرطلا

 تارم ثالث الا هب كلذ لمفام هناو زياهدلا لخديف برضضلاب هلوهو مداخلا هب >

 بقا رع لع بأ و دوراتنا ذه ءاّملت نمزياهدلا لخد كاملادبع نب دمح او اذإ راص

 و | اتا انكو لاق اروهشم مثدنع ربخلا اذه تنارو ةنرك اش ثلا باود

 هلاةلءا نا ولا نع دعبب الووجرلا ناكملاانب رقنال ناكف نيتىص وأ ةرص ةانجرف

 اا يبن ربظت#ن انكف وهدلا ضعنكلد ل امتأ. نه اندو من هلكأ اتش هيل ائيقلا

 موم زوج من ناوألا نمكلذ هب رف عمطلا ىف دادزا 00 عرذأ هيضا مم قوف

 ْنإَكل اءدح انا ربظنام ريصيل هدنعام ناحتما نم هيلادصقن انك ام الولو هيف ناك ىذلا

 رضا اقل لوكي نأمل ودوم ا اع ناو انا نم رونسلاو تلكللا ماعطا

 ةاعرو اهيل يغب لوأن امرو ناو ىلع ام ىلا هدب دعام اهنم نا يح ا 1

 طخ نا ينببال ام هلك اذهو ثق يف دوم ا و

 ةنفاو سرما ءايلع امأف زوجا ةيشاحلا ىلع وهو رادلا بر هدبشدو سيئرلا |

 ك١
5 



1 01:52 
 ىحالم ع نم اثيدخ كعءوسو ةلعلا اما تال || فدا بلاطإ امنا اهفام

 دكسالا نا اومعز وو معي هلصتو مهل رود تن قنا ترو هل نئاها ؛انآو لضو 1

 ل نوكشي الف ةئيفسلا نودع نودحالملاو الديل هن ثيشتيف ةدييمتسلا ويلا لاجامو

 نءدادملا لوا 'اوثعس | ئه نأ مهداع ن مو هارد مد ق لي وأ ةرخص ىلع' فدا. دق س

 الك ةتتيع نايا قزو ضرالاب دنسالا ددمع هدأ حالملا هيلا م اذاؤ.

 ءاقلإ هدلإ ُخ نيحالمال نوكي الف هئايؤن 4 داع تاو ةثثم برق اذاؤ ليللاب ابصسو

 هشبل نع ىلا هتاسلرف ر> اعرو 4م قام الأ هلك أ امرؤ هرلا مرودعو ءاملا يف

 باكتلا ةناب نم كيدلا سلف اولاق لامأ ىلع: كلذ نإو هلابشأو :هللرجأ ىلاو هننسعو
 ةصرص نم ىوفا هش وه ىذلا باكملا حالسو اميرذ ا رب هربق هرواس نا

" 

 ىمحنو هثسفنا ىم 2 :ىاكلاو ظّشأ هنيعو دملأ ىذلا هتوصو هلجر يف ىذلا ك

 باودلا عر الو هم نع هيلع سيلو همْنَع هيحاصل ت”روكيف 2 را

 نه نوكيا امك اك أ دحاو موي يناباها لتقتو سطنتو حمجو فذحن الو سانلا نم

 هن ثبعلو جاه نأ ريسغ نم ليوم ح ا ماع 5 بالكلا مي

 ضعب اءلك: يرن داكن ال تنأو ثبعإو هن اع نأ ريغ نإ ٠ رو ضب نوال

 فرعي باكناو ديعولاو حابتلا وه امنا ًاضنأ كلذ 0 ديدش جبع نم 3

 اذاف الماك الوح هبحاص-دنع براغاعر من ازا هن وو هتمأو هنحاص "4

 ةدش ىلعو رورسلا ىلعيلدب يذلا ءاوثلالاو ةصبصبلاو حفلا نم هارتعا. اند هر

 نو 0 اجهل مداخ اندنع ناكو باكو رج اندنعزا لاق, قيدص ينثدحو هقوف ءيش هال اع
7 5 

0 

 ضعبل تاّف اربشأ ةرصبلا ىلا ينع باغف هل ةنناعملا ريثك هيلا ناسحالاب املوم هبي 82
 فاغلا همداخ ينمي نالف ةروص مويلا تبل باكلا ىنعي االق نا ونطق 0 1 :

 عيمجو هتروص يبث هنا كش اماولق هلوبب رتشي الكر اص دقو ورج وهو هن ة' لقا

 مقا رف هحابن رادلا باب لبق نم تغمس ذا رادلا' ىف سلاج الأ انيبف ل
3 

 ِ 3 فلالا نب نيادحتو رورملا ة هصءصل هيف تن 0 دعوتلاو .تيغنلاو تلا ع 1 3 1
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 كاف سان م ”ا1 او ا زو كويك دلو ورا

 اورظنف ربق نع ا الاول باكلا لناكم
 78 اف كاملا كلت ىلع لجرلاب ُ ذاف

 ١ اكتلادب يدب عضوأا كلذ نأ مف هلهأ ىلا دن هولمحو أح هو>ر أو

 ابو ىزيزع فلاو ىعيبط لعل لطلا اذادعو :فئادلا نع س[تتوعو
 ذانملاق وت ة ةعفتمو بيجع ءانغ ىلعو ركشو مرك ىلعو ربصو ةفرعم ىلعو ةديدش

 نم ىبارعال ناقاخ نب نمؤم لاقو عنصت الو فاكت ريغ نم ناك هلك كلذ نال

 ىعاشلا لاق دقو ىلكلا ملل لك أتاباك ورج لك أ دقو دسأ

 هلك ٠١ ورف هناك ًائيمس ناكو « ةداب امو عاج ىدسأ اذا

 ١ لوقي ىدسالا دشنأف لاق مجالا لأ مرق اذه :لكأ

 ا ١ ىردنالتنكزاءاملظعائخأ لئاسف « ةوبشو امظ ثيللا ظح اذ

 أو باكلا مل ىلع هصرح نامحالا ن٠ عيش ىلع ص رحال ىدسالا كلذو لاق

 7 تابنجمدسالا فيطب كلذلو اولاق هيلا ناحالا بح ًاءاعلا مول نأ م زنق ةماعلا

 ءزيقح ضنا وهو مايقلا ن :رع باكا لجمت دسالا ةيثو نال باكا اا

 : رسيلف اف ةريزانخ ميعايض برش نوكي نا الإ مارق: نه باكلا جازخا ىلإ كاذ ماعد

 0 الا كالت ىف ممءنوجرخ اعاو مهدنع هنالك نأ قم مهلا نأ نت

 يف ةحلصم هذهو لكلا نم سفنأ مدنع وهام ىلع اهموفاخت مهمال بالكلا

 لاقو ةدسأللا 5 ةضيغلا برت“ ىتاا يرّقلا يف الا كلذ نوكي الؤ لكلا

 باكلا بلطي امنا هنا نوكشنبال مهنأ ريغ وه فيكى ردأال الوق نيفاهدلا:ضعد
 نمال هيلع قنا
 8 | 1 راكم نإ نم هربا هناو فسالسلاو ق زاو عوافشلاو نيطارسلا لكأيف 3
 ءاود رئاسو اهئاشو ةيرقلاريمحنمفرطتملا ةارأ اذاهنمكلف نوكي امئاو لاق محل

 نأ نيبو ما لاو ما اونصحم نأ نيباوناكف دسالاب اورذنو ا وهبت 0

 ةنر ةيتلا أف نوت راذنالا مَ هنال تاكلابءدب كلذدا رأاذافأبتاخ مج ريف هنأوجهجم
10 

 طا

 اي
 دا 4
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 : مو ومايلا عقانمىنأي دسالا نإو هيلا لاىللا نزع هلع نأ قارط
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 نيكسلا توص عمس امل مث ؟يشل سيل هلا فمع محالا ير مشي مل لف هل كرحتف دصرلاب
 لضف فرع وا تببلا يف وهو خبطلا نم محللا ءىج دقو تهد : كعل تقولاو.

 يح نوم محالا نإو بجعل ًاضيأ اذه نإ خابطلا دادحاو نيكسلا دادحا نيبام

 كلذ لكو ىننأ نم هيندأ نا دعب الا هحر 0 ؛ عرذالا ثالثااو ناعارذلا هنو

 نوكشي رقنم نيد ةعلرم هعابو ةيراج رادو سونافطصا كس لهأ دجأ مو بي

 هلك عوبسالا مايأ سراملا سرح زوجي ال ناكو ةكسلا العأ يف نوكي ناك بلك نأ
 الف ةيراج باب ىلا كلذ هعضوم نم ةادغلا ةال.ص لبق لبقأ ةعملا موب ناك اذإ ىتح
 : 201 ةيراج بابو محللا نم ؛يث رازجلا قالعم ىلع مادام كانه لازب

 يف مضوملا كلذ ىف د_>أ هرب مو ةداع بلكلا اذهل كلذ ناكو ةصاخ مهل ماي عيجج ميج
 ةيرادقم نع الا اذه لثم نوكي سلف لبقأ ةمجلا ةادغ ناكاذا نحل ا

 امأ هلى ف كارلا تن نماح نيل د م اريشك قدلو نيتلرل 6

 تاكلا ريغل راك ذتسالاو موسفنأ ن :م نايسذلا مهف دمي الف ةالمص ريغل امأو ةالصل

 بلكلا اذهنأش اوِدَمتم مومجأب ٠ ءال وه معزو هريغب رك ذب لو هسفن نم سن مل

 نبا نسلاوبأ دشنأو اذه اذهف ”دجبأو 1 كلذ رداغ هود ف همنصل اوهتنا 9

 ءارعشلا ضعبل ةديبع ىبأ نع /ةيولاخ

 هيراض وهو هبلك هنع شالو * هقيمشو هراج هلع دوعل ٠ ٠

 ناكس 5 رطل نابحلاىل رخ الجر نال كلذ لبق ةديبع وأ لاق :

 الف هعبط نا اللا باكلا ىبأف ر 2 امرو هعبش 33 206 هدرطو لراكلا برضف الا

 هان اذا كلذك 4 امديف 2 تاكلا ضير راظتنالا هيف ديرب ىذلا عضوملا ىلا راص

 هع يلهو هامل-ا 07 ا هل راح هعم ناكو هدنع م ةلئاطب هنوءلطي هل ءادعأ

 متهسأ ر ىطغ 3 © نارثاا هيلع ىثد ىنح م ” عملا ةداص رع ركب ىف هن ىرو تاعارج حرج

 5[٠١اأ

 لاز ام رثبلا سأو ىتأ اوفرمدلا الف رو محرب كلذ ىف باكلاو هنم هسأر قوف

 تدرو سفنتفهسأر را م هفشكنو هدم بارثلا وذحنو هنع شبطو ىوع



< 0 400 
 لإ ميس يف ءرش اذبف ةلواطملا ىلع ريصأو ادش مودأ كلذل ريصتف جرخملا 1س

 تلال ةاناعم ىلا كلذ يف جاتحت ال برا باكلاو ناويملا رئاس ن نود هتفرعم

 | لوقملاو لفاعلاو لمعلا قاخ ىذلا كلذ هاغ5 دقت فاكت ىلا الو ةيور ىلا الو

 3 دو ةقيلملا ةحاصم مانت ىلعو ةدكحلا لع 0 م-ةو ىوادلااو يوادملاو ءاودلاو

 اشغموديلالا نم ةسبام هيف ضر ألا موب يف ديصلا ىلا هج رخم باكسملا نا بلكلا ةفرعم

 ملا هنيرش اعر ىتح اف ضاغتساو اهقبط تح قبط ىلع اًمبط اهيلع كارت دق جلاب
 تيفال 17 ءامليح رشم انكم اعمل 6و اين قرط )6 دوف اكدر

 ٠ لكلا ىغف قيرفتلاو دهملاب و أ ديدشلا تيبثتلاب فلظالو رفاح الو ٍفخ الو مدق

 3 نيو لا رحج نأ ىردبالكلذ عم وهو برحي دايصو لفاع ناسنإ وهو باكلاب

 و+ نم كلذ ريغ الو بلم" ندكم الو ىلظ سانكمضومالو ضرالا طئاسب عيمج
 ع هلامثو هنيع نعو هفلخو هدد نيب 8 قرف نصرالا شاوحتو

 ذلا سيفتلب اف ىذلا ريثب ىتحو ةرحجلا كالت هاوفأ ىلع فقب ى> كلذك لازب الو

 لو كسا رارحلا نم جرخم امواهنادبأو اهفاوجأ راخو اهسافنأ نا كلذو اهف

 الذوبان. ناو قرب ىتح دماجلا جاثلا نم رححلا مث ن* اهاقالم برد امم ضرالا

 || هسياع ع سياو حالف الو فئاق اللو 80 لاي هزل عقبال ضعاف ى

 ف بنارالا فاخ دامصالاو جاردلا حبب 0 ا

 يبالكلا وزايبلا ىلع هناكم ىف الام ىنأتااو ايل نسعو قفرلا نم قهاشلا لبجلا

 اكل د ا لق نابلآ هود قلغأو انو ىف هبل نم ا قلدص ينثدح دقو

 ارو باكلا حبتف نيكس ًائكس دحأ مث محالا هعمو قوسلا ن. هيف مجرب هخابط

 5 هيل نيكسلا دحب وهو هفيظولاب قوسلا نم عجر دسق خابطلا نأ همهوتل بابلا حتف

 ل كرش مف ترا: ةفرع» يف هلاح ف رعتنل كلذ لثم هب انمزص ىثملا ناك اف لاق محلا

 صق خابطلا عجر نأ ثداي ملف اريسي اقلق الا قاب لف رخآ ىل باكب كلذ تءنصو

 ارم ناكر او تاق لق با حف مار ىح قلق نم لثم نيكسلاب

 ا 4

 “ا
 يناخجبا

 م
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 باوبأ:يأرلا باوصل ايمي و.بابسأ رطاوخالا و شْنتو.ثاقن ىأرالو لاح كلذ لالخ '

 لوتسلاهنع زتام ىلا !مرومالا زييعوةيزيرغلا تانادجولاو ةبيبحلا فراعملا نوكنلو

 ناو ةؤرعم ند قرتيلو مرج دالا لاذع ريما ايل ايلعلا ا للع نوكال سيقما ءرصحتو

 88 ملعلا نم يضربال ين ٍ:> ةباغ ىلا ةباغ نم ةيورلا ةفرعم نمو لوقملا ةفرعم ىلا

 هللا ةيرإ ال 58 00 مكادلا ب باقعلا ا مادلا ب باوثلا يلا هادأ امبالا

 بفك وهانا مشل لظو هل هل كراقتحا عم ناسنالا | أ تناونس هالام نيلككلا لجو زع

 نا لعل .ن نحو ةقيقد نئابسعم.الا ةكلايو هس ىناعملا كالو .ةفياعل للا كالت .نوكت لإ

 مار ول العون رج ارطاخ محو ل مرضحأو انهذ مب ا 24 سانلا قدأ

 لالكو هقرخو هز نم ربظا تاكلا تالاح نء ريثك يف تاكلا هنسحب يذلا 'يثلا

 غلبم لعالو هأر رادقم ىلع مسقن م رومألا نا هبوب فرع انهي ايل هديا

 ةنواعملاو ةرواشألا ىلا جاتحيال كلذ مسق ف يذلا نأو هتوبشو .© لعالو هربدقتو هلدع

 ىلاءتهللا ءاش ناالج كلذ نمنورك اذ نحو ةيوروةنرج ىلا الو ةفدارصو ةفئاكم ىلإ 3 1

 لتتملا سيغو لاتملا فرع ةديدب وأ تناك ةينارق ءابظلا نياع اذا تكلا 1 ١ معا) ْ
 هنأ مع ناو لا دلرصق الإ دصقت . ميلا و فنا اذا ودو نسال 7 زدلا م و

 فتراصقت :نم ابفام ىري وهو زنملا عدبو ًاطوش دسأو ةثو لوطأو اررظ» |١

 نع نيطوسرول اليوش دعا نينعاالأ رمي هنكسلو اهوطخ باق رصقو اهرضعلا
 امأو ريطقتلاو لؤنلا سل امأ هل نضرميس هناف هعزف دتشا اذا ناويحلا لكوالل |

 امأو.هاتسالا ىلع ىمغلابو فاتك الا ىلع.طايسلاب بورشملا كلذكو بما ُ

 ودعلا نباع اذا لاطبالا ناسر هلا ضمد .راص كلذك و طئاذلاو لوبلا م ا ام رثك

 رضا هش عم ماللوبلا عطتسإ 1 ئ تلا سمت اذاو نانملا لوه هنع بهذ ل نأ ىلا ل ١
 هود-ع لّمثيف فرطلا ىف عربا ام ام ؛اهمفرو اهم مت م اوُقلا عضوو مادا 5 ك م ١

 أهارتعا اذا ءايظلا نم زئعلاو هذهيابف بلك ١| هقحاب ىت>ربلا هيرتسيو هوطخ سدو

 ليبسلا ةعسا براوضلا ضاحلا غازبإك هب تفذحو هعمج مل عزمنا ةدو 8 لويلا ا

 0501 ناويح 5)



 00 (غ00

 5 : كش ازيَشو هتنس قزر ه سفنل رخدب تارشحلا ضعملو لات ريغ هلك وتم

 7 دب ج.حلا لعجو اعوطتم 1و اقطع اور هتافك ردق مون لك هل ناب ةققلا

 3 علو هدلو فرعيال روك ذلا ضعنو هدلو لوعي روك ذلا ضعلو بسك هضعلو
 .ضعنو اهريغ دلو لفكبتو اهدلو عيضن ثادالا ضعدو اهدلو جر ثاءالا

 هل اهدلو فرءتال ثانالا ضعلو اب_سنج نم دلو لك ىلع ةفوطعم سائحالا

 3 ولك انا ثانالا ضماو هيلع فطعتو هفرعت لازنال ثانالا ضعلو اهنع هتائذتسا

 اهدالوألك أبو اضم سدكيو د لك يداعي' سانج آلا ضعلو روك ذلا ضمن كلذكو

 مل لءجوأ مابا لبق نم ارضع م, لعجو امنابمأ لبق نم ناويملا ضعل م. لعجو
 / اولا ا و ءرذلا بح يف مهلا غرفتسم اهضعب لعجو دلولا ءانآ ناو دلؤلا نبال

 بسكن يف ةهج سانلا نم لكوت.ال نوكيا جوازبال اهضعبو جواز ابضعلإ لعجو

 | ةيشحولا بابسأو ةيبرثلاو رظملا بايسأو قوتعلاو ربلا بابسأ مخلاب ىلع رطختاو
 هياع هللا يلد هللا لوسر لاق لاءلا فالتخاو ىناعملا نارتفا ناكملو ةسأملا ماحرالا

 الالقا شرملا ىذ نم شخ الو لالب قفنا لالبل لاقو لكوتو ابلّمعِإ مهضعبل سو

 ابعوميوار ظرف و اهحراخمو اهلخادم اوفرععاو كلا هذه اوءلمتو ريبدتلا اذه اومهفاف

 ق آإ بيغرتلاو ريكفتلا ىلع ثحلاو رابتعالا 3 هءاتك ِق ددرب مم لجو زع هللا ناف

 ” الك ةهملا كلن نم ءايلع اونوكت نأ ديرب وهو الا فرعتلاو تباتلا يفو رظنلا

 ةلدالاب لالدتسالا الون هنأ مك ىنعم ةفرعمال ناكأمل ةفرعملا لاعتسا الولو ةئبعتلا هذه

 32 تمويل ديما نع يدرلاو مفانملا نم راضملا زيرمت الولو ينمم ةلالدلا عضول ناكل
 ساسملا ناسنالا نأ الواو ةكردملا نويعلا لجو زع هللا لعج امل كلذل ةلومجلا

 . 38 نم رز امو هنع ىتختسيام كرتو هيلا حاتحام ذخأ هدنع ةزيملارومالا تناك
 0 هوركملابرك ذل يتحهوركملا عر بصيو بوبا ىلع ركشلو هركبام ه عدبو بحمام هذخأف

 5 نوك و فيعاضتلا ةيفيك كلذب فرعدو باوثلا ةينيك بوبحلاب رك ذبو باقتعلا ةيفيك

 8 لما هي هيلع ركشلاب انحتممو هلاطساب هرم امو هيلع ربصلاب انحتمتو هلاع دار هءغيام
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 0 ااولا ةمارلا 4203-2
 ىتلازاديدلاو حلملاو لحل ناد.د يف نأ رتل كلن اك هند ىف هش و هير نع مشل 1

 اهفركفتلاز الوةبوخأ اوةربع لتاوق ل..١ يضشو نفعلا لل صضديىعو يذامومسلا قف دلو

 حاسفناو ةبورلادايتعالسبسوةدمبلا ةدقعا ليلحتو ةلفغلا ىوذل ةبنمو ناهذالل ةذحشم

 تاياغاا يف قرتو لقعلا ىذغت ةرمو حورلا اماتقت ةوالحو سوفناا ىف زعو رودصلا

 فو ””شييبلا ةراف يف نا ىرت الكناكو ةديعبلا تاياغلا ةفرعم ىلا فرشتو ةفيرشلا

 ىرت ال كناكو بجعنلا ىلا اببسو ركمتلا ىلا ةيعادو ةبيجم ةنصو ةببرغ با لدنمسلا ٠

 هحور نيعلا ىأر يف لطلو هتك رح تنكس درولا يف هتنفد يتم ىذلا لعملا ىف نا
 بجعل نم هسح عجرو هتك رح كو هندنةع تاحنا ورا لآ ّ ظ

 وهوهنوش امل ءدب نييك و هقؤر هناي بنك دلل نم خ١ رثقأر عملا أو

 0 كلذ مركز ال هلباو فرصت. ال ديلبو عيني المل رشا ال ىعأ|

 ن ا يد يآو هريغ قزاروهقزار هيلا باجنام ىوسفلكتال هنالو هرحج باب
 قش نم رحبلا ةءاغ ىلا ةرصبلا قش نم:رحبلا دودج ىلدأ نم سانلا ا 00

 هيلع باق ةثملا ريخص ازيلال 000 ءاوملا يف عفر رب ةثملا 5 [مهدحأ سلا

 هايانذ دنع ريطي ةرصو هسأر ىلع قتريو هلوح فرفري ةرص لازب الف هن ثبعإو

 قردب هيقتي ىتح هبركبو همغل لازي الف هيلجر نيب نم جرو ةحانج 3 لخديو ا

 يذلا الإ هل قزرال هنأ هتفرعمىفو قاتلا ف ءرطخم 5 رئاطلا الف راوسا ياا

 هقرد هنفثإ نأ الإ هنم هيبعال هنأ ملعيو دب ديدشتلا "ىلع ريبكلا الو ناكسملا كلذ

 هموب توق نار نامبش ميكر قولا كلذ ق تسويساو قرا كاف يأ اذا

 ةمم الو همفد نكعال هاظ أ[ اشو روشة اهرماوهتطل 50 ءاطلا ى

 سشودولا صضعلو الاتحم ابو ظ8 شوحدولا صضعل زعو ىلاعن لعل هلع نير 6

 ةراف يعو شدلا ةراف هقايرتو ناو.> لكذ لاتق مد هيف تي اهو تايرخ ل 6

 00 يل

 . اجاتحم هقرذ ناك ىتحو رْثب يف هب امر هناك ىتح هتا> يصقا ءىطخ الف هافاحشق رذ اذا اذاف

 دا سيوف د ويارا "17و

 8ع ,



2) 

 ”«رسبلا تأعاججلا ىفناكامبو هب تنزو ةيلهاملا رثآم ام عيج نأ ولو مهماحرأ نم مه يلوأ

 بالا ودقل "سلف ابلثم تناكل وأ اهيلع تمل مالسالا يف شيرة تالاح نم

 .مالكلا اذه انتبسا ةماعلا رودص نم امهاحمو امهرظانمو امهنامئاو اعسفنأىف كيدلاو

 دنع اهرادقأ ىلإ الو يهذلاوةضفلا نم ام لال لفابفم اكنلو لوقا اذه انادتاو

 ظ ىعوهمنص ناقتإ ىلعو هيلع ةلالدلا نم اعيف لجو نع هلا عضو ايف رظتننامإو سانا
 ”0 افا ةواو فواعملا تن اح نم امهحر ا ل

 لايذلا نأ ىلع امهم لدو قفارملاو مفانملا ماظع نم امل رخسو ساسحالا ضماوغ

 | فا حبسإو أمم ربتعلو امهيف ا 4 ا ايم دوو ركنا كلذ

 ذ رظنلا ىلع جيهو ركحملاب اهنطا متو ناهربلاب اهرهاظ ىشنف امهدنع لجو
 ارو الضووما كالو تم قالا قاع ل هنأ ادع ىذ لك ريل امه رابتعالاو

 طوف ريغ ىدسو موظن# 1 ورم رع زال يل عدلا خو دع هللا

 لالجو قو جملاةنزنمالو هريبدت لح نم هلطعي ١ الو رش لع نم هئطخمال هنأو

 م اهنود امو هعيسلا كالفالا ىلإ هشارفلاو ةباضلا نيب كلذ مع م ناهربلا ةردق

 هوجو يف مالكا اد_ه هجم دقو نوءاعن الام قاخنو ىلاعت لاق دقو ةعبسلا 0

 ”رأدب الو سانلا نم مهاكمب م |ءلال قلخلا نم بورض انهاه نوكت نأ اهدحا

 5 !وأءاسالا هفرعل ا هللا 5 ةودص هملعل ا ينعم هلم دلك كإذ فرعإ

 ال بهو بابسأ قاخ هنأ ينع :ءامعإ لجو زع هللا وكن و كلذ الإ زوال سانلا

 اقرب 3 دارأ نم لوني ن 37 ل 3 1 00 000 لعحو

 :> ىذلا قا نأ لعو لا لا كلذ 01000 للا نأ نظل 26 ع

 أوك ًاهغاس . ملام نأ ماو لابجلاو راحبااو ضايخلا مضاوم فالتخا رد لعذر

 ٠101| نمو ب الا هيلع للأم لج ىف يدنع ل اخديل هناو ليوأتلا اذه درأ امو



2033/0 

 مولظم ّأ لوق. وهو الا ناطلسلا :ددع ابورضم الو انوجقاس يرئالو نأ
 سعاشلا لاق كلذاو

 مولاظم لاق الا كلنجس لابام *« هلئاسن 3 وجسم هللا قا ل

 فاصنالا مدع ىعدي امهنم دحاو لك الا ك اح يلا ناعزانمب نامدخ ضرالا.يف سيلو |

 ه.رتعلو هسفن توص نم برطل وهو الا ناسنا ضرالا يف سيلو هبحاص ىلإ يلعراظلاو 1 ٠

 قرغلا مهم طلغلا ٠. نم تاّميط ىلع كلذ يف سانلا نأ الا هدلو يفو ةرمش قسم اطلفلا ا

 ا

 ناسحتسا يف لفاعلا جاتا كلذلو فشكللاب نحن ملام هلاح نسحأ اف هءاوص َةرْثكْل |
 ىف هيلا جاتهلام فاعبضأىلا ةمهلاو رظنلا ةداعا نمو ىقوتلاو ظفحتلا نم هرعشوهبتك

 هتضرتعاامل داومحلا مره ىلع هتمدق ولو برعلا دوحأ اعاح نأ 5 ةماعلاو كلذ رئاس

 نال ةمام نب بمك نع هوورام رادقم غلرال ملاح نع ثدحب يذلا نكسلو مهيلع

 هنابو هجولا اذه نم اتاح يواسف 0 لديو مركلا ةيطعأ | يف هسفشن لذ انك ٍْإ

 ابك ناب نيقيلا سجود ىذلا رادّملا ةحيحصلا رامشالا نإ لوقت نحو ةجبللا لإ
 للع ىلاو تاقافتالاو ظوظحلاو دودملا ىلا اذه ىف مالا ناك ولف ؟ اوذصو مييناك

 رومالا ترجامل رسسع اهئايعأب اهتفرعم يفو اهبلع صونلا ىفو اهيلع رومالا يرجت ةنطاب :
 نب باانل ينبأي ناكل ىأرلا ريدقت يلا ًاضونم اذ مالا ناكولو ىراجملا هذه ىله

 ناك ًابلاغ نأ تمعز ناف متاحو مره نود دوملاب نيروهشلا نم نوكي نأ ةمصعص ٠
 تقدص دفا ملك د شأ ةيلهاملا ىف برعلا رث اب سائلاو ةيلهاجلا ىف ماج ناكو ايمالسا ٠

 ْن 0 ىأرلا ردت فالخ ىلع اذه ىف رومالا نأ كعب ًاضيأ اذ و 3

 امهيوسلو امهديعل ىف مدعت دقق ي ريدش ىل اعو حيت ر ظا ىلعو مئات دل 1

 ١ اهلاحرو مالسالا م بأ 2 اف الاو.هزحمب الو ءرث هنوفي الو ةيفاخ هيلع ينم الا

 معو دبعلا برق عم ةيلهاجلا لاجر نم رودصلا لحاف سوفنلا ىف ربك | نكت

 لامت هللا هلعجو مهلمش ىذلا مالسالا عمو مهسفنأ هب تداجام ةرثكو اوكلمام أ

 ربح

 اروةسمهؤطخ قوي مهموراطخلا نم لاو باوصلا نم لاب لق نم مهمورودغلا ا

ْ 
١ 
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 58 نمو نيدلا ةرثكو لاحلا ءوس نم نانييتسب امهدجت ال مث لممتسي الو رواش
 رمل ذاشو ةميكشلا ةدشو ةعزملا ماع عم هنئأرب ىلع ثيللا وهو ثوكتم برح

 | اوراس دقرمش تي نم 5 ةدشلا ىلع مادلا ربصلاو ةديكملاب ةفرعملا عمو
 م ارو ةربشالاهنود ىذلا ديزي ال مكلوج الا مايالا هذبزب ال رئافدلا نوطب ي ف مهتم

 طوظح كل ذكو اسنلاو نايبصلا هاورو ءامرالا هتفرع تح ظملا هب راط دق لثم نم 5و

 برضو برك ىدعم نب ورم ةهانو ةماعلا يف ةرتنع ةرهش تفرع دقو ناسرفلا

 زب ثراحلا كب هتااوسسي يل ١ ن نوذرعإ ال مو را نب هللا ديبعت لثملا سائلا

 ور بو بسن |عنم رك ذا ل_يفطلا نب ماع ناكو سبق نب ماطسب الو ٍتابش

 زن دابع الو بيؤذ نب ريهز الو ريهز نب ةبعش تاوفرعي الو رملا نب هللا ديبع

 ماو نابحس نوفرعي الو ةيرقلا نإ بيطخلاو نايبلاو نسللا نورك ذبو نيصحلا
 2 مل ةصاخلا و ةصاخللا لبق نمالا أمهلا ءالؤد ركذ لصب مل ةماعلا 3

 نود ءالكد

 ” لقلا ىلا قباسلاب تمكحو لاجرلا نيب ةنزاوملاو ذي ل كر كنئاوا

 ةعابلاو ةماعلاو تبم اشنو كلذ يف ةماعلا للع توتسا من هتنيهو باقلا عابط ردق ع

 ف نإ ًاوتلا نم اهماشن دشأ مهنطاب يف مو دسحاو ماع راذعا مهناك ةلفسلاو ءاينغالاو

 و | دلتا نو 0 ضارتعالا يفو لولا ريداتم ىف مث كلذكو (هرهاظ

 000 للا ىلع برعلا ير رشمو شيرق در لجو رع هللاركذو نادلبلاو نانسالاو منالاو

 7 ويف تؤكينا ميس ربداقمو مهناعم دبجو مب ظافلا ركذذ هلوق ملسو هيلع هللا

 ضخولاق من هءاوص [و1لاقو موبولق ترب شن لاف مهاب نا ىلاممالا عي مج نم نوكي ام

 الع لك يفو هدا لك يفآ ادب دجال كنأ يرت الأ ريثك اذه لثمو اوضاخ ىذلاك

 كلدت و لذكو ملظلاو ةوابخااو قحاو طخسلانم ةدحاو ةهجو دحاو رادم ىلع مهف ةكاحال

 . كلذكو نوسالنلا نوك املا كلذكو نوءيبب ام فانصأ ن.* مماقبط ىلع نوساحنلا
 اوةدحاو ةهج ىلعو دحاو لاثم ىلع دل, لك يفو ىهد لك يف مولكن اقلملا باحأ

 . سانجالاو نادلبلا يف اوفلتخا ناو ذيدنلاب راتمسالا ديدش وبف ضرالا يف ماجح
 نما
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 ١ ضعل نم هنأ ذلا رطل .كلو # ةلماخ ناك اموى 1 ذ نمتييحاف

 مم تسلج اذا اهني ال ةيباسمعالا .تلاق سانلا نودع نم ل.ءاخلا طوةساو اولاق

 متزف يعمصالا أَو 0 د 3 لمف نولوش م” لوقت نا تيسقلا سانا

 نم الا لوقلا اذه لوش سيلو رامح ربأ كقنع يف قاءت ناب ولو فلاقن تلاق اهنا

 اهرذع اهعاخو ابلقع اهعطقو هل تقلخ ام ىلا لاومالا ىاقثو ىنذلا ركش فرعي سلا

 نم اهغنمو اهك رح ةنامإ نع ء مزيعو اهرتسو امظفح يف ماطخ ةرثكو اهباحصأ هيتو

 يذلا كوبأ هل بحاصل لاق الجر نا حاملا يف ذ انيور دقو هيلع لمعلا عزانتام عيا

 لتق مثرس مث مزه دقن مرحإل ةعاجلا قرفو ىضحلا قشفاهروظ ىدل) 0١

 له كوبأ هبلصو هلتقو هرسأ نمو ىلا ةعز زهركذ 07 ينعد هيحاب هللا ل

 ئر ااو اهر رصقو م ءهلا دعل سانلا ىلا سياو طق اذه نم "يشل هسفن ثد 1

 سانلا دعنأ نا ىرت الا بابسالا نم مهل ضرعي ام ردق ىلعتاياغلا ىلا ابلهأب مم ما
 كلذ نال ةفاللخا لاط ىلا هسفن هعزانن ال تتارملا ىلا اتفلت مع 2 ةسفن ِق همه

 ةفالملا جراوخلا لئاوأ لكل: نيس سجس هل ءرط و دق سما ىلاو سل ىلا جا

 تلقا ناكما باس هل و كف جراوملا ن *به رز 6 ناف تسسننلا لود 0 نب لان

 يفةعاطلاو ةهانتلاوةدانسلا المع لاسر نإ ءءالتلا نذ « سان معز دقو حج ! أ 0

 ردق ىلع كلذ امناو دملاب تيظح ارو ظحلاب تداعس اع لل كلذكو ةرإ 4

 ريهز لاق كلذ امئاو لتبملاو يفامملاك وه امناو قاقثألا
 20 م ني و ء مم نمو هتك 03 0 0 2

 نودو اهريغ نود ظافلالا ضعنو لاثمالا ضعنو راعشالا ضءإ يظح امو 1 ١

 مور رجلا قوزرملا 6 دو>وم كللذو اولاق ان عفرأ نوكي م! أاهار ع ىرجي أم

 هتراجت يف نالوملا ريثكو هتعانصن قذاح نم ةقدصلا هيلع زو ىذلاو فرامل !
 قذاح نمو قاف الإ ىف رو دالأم لا يف بشو ة اص ا ةرما ان 2

 يس وم اما سل هس ميسم جب نيو غن
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 3 ا ةليضفتلا نيب انلغم اذا انكساو ناشطعلا نم بارع لاو عاجلا نم ممطلا مقاوم ىلع

 ادلاو باهللالاو ربنا لا نم هرشلا هل ثدحان نيدو مامطبلا لا دوو ؤزعللا عم

 1 عمو هب بسن أم عم اذه لضاف ريغ لوضفم هبحاص نأ انبأر ىلكلا ةدشو

ذ ه هنم قش أ دحأ نكي لات از ىتم هتمم نأ ىلعو حيبقلا ىلع
 لا رورس عما

 9 /| بحاول“ الفدمو طالخالا د ةردتلا نا ١ نم ةمالسلا نم هللا سهو

 وئلاومرانلا بكر ملا ىف تنغرب نم نوكي نا قلما ركددلا لما ريثكلا تمانقلاو

 : ىف تغرب ال نمم نوكي وأ بياعلا ممطملاو ةديملا رادلاو ةنسحلا ةيراجلاو نيالا

 : ةرخالا رادلل هلام يف لمعي الو هلك عونلا اذه يف بغرب ال ناك ناف كلذ نم

 اذ ناف تماصلاريثك نوكي نا هتذلودعت الن منوكيوةنسملا ةنودحالاب بجعل

 | ءالاح ءوسأ هلامفنوكي نأ يضر دقو راجلا نم لهو راجلا نماعبطدسفأ وأ
 أرملا لسمعا ناف هيلع فوملاا نمو ةديدشلا ةسارملا نم ريثكلا لايلل دب الف دمنو

 اوكي الو هيلع فذ ملوه ناف لضف هياع جرخ فوم بس> هلظفح يف بمتو هل

 (س ىلإ هيدؤيل لولا هل بجوا ىذلاو هلبج ىفو راملا عابط يف وبف لكوتلا ليبس

 يف ةذلرادةم لثم الا همم نوكي الام لهما نم ىلاعت هللا هاطعأ دق هل لاملا

 ١ ملاو ةديحلا رادلا دخياو ىرا وجلاو مدهلا هرفو باودلا هرف عاتبا وه ناو طبخلا

 نم كتر مث كذك ناك نمو هلام ىلع لد دّمفكلذ هابشاو نيالا بوثلاو بياعلا

 جويس "ًظناف الاو هتقفن نم ربظي يذلا كلذ لثم لمتحت ةحبرم ةراجنو أ ةيشاف

 الل هال ذخو بعل 3 عطقب نم ليا دله نمل

 لو الوبت» لاملا نم رادقم ىلا بهذف لاملاو ندبلا ةحصو لوخا هلو. ىنع ولو

 لان قردعلو ةريثك تاعبطيف لولا ب : مم رادقللا اذه زواجي ال هلام ناك نأ أم

 5 ةليخت وأ ل |اذ ةريثك تاقبط ىف نوكيا

 0 : ةمعل ذ هتطرتأ نم لك امو « قتلا نم لبح ركشلا نا كنركش
57 20 
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 سعتم ريغ امئاط | ين نكلو ## مه ةدامسلل ل لف

 رك ذلا لوو ندبلا ةمصو لامل ةرثك يف هلك ش يعلا نإ لو نم سانلا نمو

 هوم الاب فوكو نأ ارب هلل الأ حيحصلا ندبلا بحاص ولذخال هفلاخم ن لاو
 لوقلا نم:هل نوكي ىتخ هكرتي ال اب هملفق ًاملاغ ايس .ناك ناف الها اهب ن نوكي وأ الأ
 ريغ ةدوجوم تناك ول ال 0 وكن ال ةفرعملا نال ةملع تيس 1 يملا

 نأ هتالاح :ىندأو ةهابنلا .يجوأ ام لمعلاو لوقلا فوااهمدعك ةفرعلا تاكل
 ىلع ردق ناطر راص دّمف لولا دح نم هتج ا ىتمو لولا دح نم هج م

 لوتلاو اليفوأ الوت نوط 0 ملمعلل دبالو لم نماحل دب , ال ةفرعملانأ امو هبل ظ

 ىو هل لوُعَفم كايا الا العف نوكي ال بسلا هل لزق كانهو الا الوق نوكيا ١

 هيبثثلا ىف اهلمع اذه .ةفرعملا تناكاذاو لعافلا هه فرعو لولا نم جرش[ امان

 لاما و هلها ىلع ةباعشسلاو هناكم ىلع ةلالدلا هلع نأب. قحأ رشكلا لاا 8

 داسف دشا 0 أربق دشأ هل نوكي لب هبح ابعل عوخأو حلا واو ةمسلا نإ

 رد ةيق ةمان تناك نآو ةذللا عضا وم لهجب اما 5 رد هيف ةصقأن هتف رعم تناكذا

 ظ

 د_شر قئامحو ةماللا ةليضف مهشب سياف دنعلو ر 5 ذل باجيو ل ونا يفي ام ئ

 كلذ ناك ىتهو سانلا طا 0 لالخالاو قدشتلا الا ةفرعملان مل س 3 نيذلا ةبق

 ىلع كلذ فرع نمو ةربشلا لالا وذ هركب هلحا نم ىتذلا لل 0. 7 1
 عضوما اذه مغ 0# زا لعو ه.بف لع لدب ع كلذل هيف هعدب شم 7

 لاح نم م ب نيام كف نم أ و ملا نم هتقبط يف ناكام لك مبف 1

 ذلا ؟ 1 * سلو روم آلا ناكمإو لامف الا زا زاوج طورش ريغ ىنامألا طورشو ل

 قانعأ في نالا دقي نمو .ءادعأالاب رفظلا نمو ىهتلاو سمالا نش 0

 ظحو حورلا ب تيصن يه ولا هده نال ةداسلا ة رعو ةسائرلاب رورسلاو 0 ,

 بيصن نم ناكام لكو ةمشملاو حكنلاو ترشلاو ماما امأل فنا مل هيه

 سايق كالذو معطلا هبادجول مناك بغرأو أ ا ' يشأ ناكام للك نأ انملع دف ( 9 0 |

 و ناويحح 2ه65) 0



 0 2 منا 0

 اذ عم 7 نيييلتلا ' ردو بيغرتلا ىلع يعزل نوراؤي هال اوك لب دولا
 | د همرف ىلءاكلا يقرا عماجلا ديلا نا ىو ءاحم لا حبفأ اوه دق

 ذه ذل هموت بح بدسح ىلع هل مهئادعأ نعل ناك م مل هبت شح ىلع مبطاحو

 ١ 1 لاب للا 1 نم هيوخاو همي ينإ نم 1 ضرتعل و هيلا ىثوت 1

 كلا اضر نولو الا لاق دقو 2 مسج بدسح لع مموادعو دخأ براقالا د ىلسحو

 او هنيه لبتأ ذا ىذا لاق عب ديلا نم برعلا ضعي لق: دقو لاني ال ؟يث

 : اللي اير ةداس !او كولملاب ةلوصو٠ ءوسلا ءاضغا لوألا لاقدنو هاندتغا ردأ

 يلذ 1 لاق دقو 0 ساب قف لهل د0 1 لمع ضرالا نمو كوالا ضرع

 : 2 ةسايسلا ةبوعص فضل
 9 ١ ع

 : .: : : ليوط أماطم ءاذمص ان ملعاف ماوقالا ةساءسم ناو

 . ىعملا اذبم هيبش ف رخا لاقو

 ىلهس ردحلمو ل ز> دعصم ل #37 ةيذ باق لك يف ىدنلا لودو

 لزج هلئان نآول يضقناام اذا « هليش لين لك ىف ىتنلا دوو

 ليفطلا نس صأع لاقو

 لكو + لك يفرورشملا ابسرافو د صاع ديسنا تنك ناو ينإو

 بأ الو مأب ومسأ نأ هللا بأ « ةئارو نم صاع ىتتدوس اف
 بكشع اهامر نم ىرأو اهاذأ قئاَو اهاج ىمحأ ىنكراو

 الا كلب ىصوأ الآ هسفن سغرغل دايزو 0 هللا ديبع هلال نايبظ نب دايز لاقو

 ع خا لقو تيل وه ىملاف ت نسل ةيصوت الإ ىلا" م اذا لاق و لاق ال لاق

 الذ فالخ يف ريدقلا نبا ةماشب لاقو ٠ باطت رينا يتأي ال زملاو ىنلا اذه ىف
 ع ناك هن« نوكي نأ ثيم ناو

 - 4 مم همأ ىلؤيو عاطب 0 أءماكا ىدجو مهيفيِأ اتدجو

 لسالاب ضاس ) ١(

+ 
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 ءارا : راسيا ءاشبأ ةمركم ساوس * رسي ووذراسيأ نونيل نونيه
 ىلا 7 / 5 1 05

 7 و 7 ىراسلاامىرسي ىتلاموجنلالثم * مهديس تيفال لشن مهمم قلت نم
 5 100 3 . ع : .٠

 را يناكسا ريمالا اها لبسنبا لضفلا يف ىضلا رفعج انفصو ىدلا لثم لاق دقو

 رك ذ ىلا سيلف اهددع ةرثك.اهف ىنريحو َدٌدوسْلا ىف كلاعفأ يوان كلاس

 وها ليلا نكت مذا اهتخأ تضرتعا ةدحاو فصو تدرأ ناو ليبس ِ

 - ام نم ملحأ اول كلذلو ابفصو نع رس رابظرإب الإ اههفصأ ت تسلو رك ذا |

 الو بلطملا دبع ن 2 رحأ اولوقي مو مصأع نب سبق نم رحأو 0 1

 ةيواستمهل ا مامك هلاصخ نم ةلصخ ململا نال مئاه نمل

 ءايشاالا مج ياسا ما 30 يهاظ ابلاغ ناك اباكو ةيزاوتم ا :

 اذاو هيلع ريخاا لاصخ تاغ :اك اهنأ ىلع كلذ. لدتسيف ةدحاولا 00١

 ا نظل نم فارشالا نم هج لاكلا دو ل 3

 هس ةبنص ىلع هعافرا هظاغ دق لئابقلا كلت 0 نم نيس لازب الف هتريشع

 دجو هرث ذ اذاام ضءد دا 44 ناف هدجو ًابيع بلط نمو هاجبف هنري عا

 سدع نب ةرارز ىحهو ةشد > نب نصح يجه كاذلو هنع هلم وديف طلي 4

 منال ءالؤهكل ترك ذاماو# ةرارز 3 بجاح ىعهو ناعدج نب سلا ديع 8

 ممافلح ن هو مهموق ن# 00 2 نميفاو. هدب لم هلل ةليبقلا ةءاطو مث دوس ن :

 نب ةنيبع بهدم الو ردن نب ةفذح جينس و ةليزن بك

 الإةرمض نب ة ةرخص بحسلا 8 مطب 2 نو ةرارز نب طيقل بهذم الو نم

 اوناك دقف ةداس اوناك نإو ءالؤه نإف ةنيبع ؟مو بب أ

 لاهحالا ٠ نم دب الو مهمل ن نم يع اواي نأ نيبو اودي نأون نأ 17

 ىنعملا اذه ىلاو ( ةارح صاصقلا يف مكاو ) لجو نع لاق دقو رامتالا 2 ٠١

 نكي مل ةداسلا ءالؤه ةمأعو ميمجال ءايحإ لدتقلا ضعب لوألا ا ا
 يف برحلابو قوسلا فنعل مه قاء_سنالا ىلاو مئاوهأ ىلا س اناا اودرب نأ م

 ظ 1
0 

00-- 
92 : َ 
 11 يس ل



: 1 
 4 2 إل

 1 ا أموق حدمب وهو ىعاشلا لاقوإ 0 ا 4 5 8-53 ا
 8 . رابخأ بيل مني جرعدمملا 0 أو دهب ناو هوطمي يملا ول ؛نا كرر ظر ارب را لها حل“ ا

 5 ' 10[ ريغ برحراندأ تنثك #3 اومشناو اونال مهتددوتذإو مرت ١ ل

 يل ماء 6

0 
 ا

000 
 يتتعلا لاقو مرن ع صح عيل ب "6

 ,رلا 4

 3 0 0 0 ا *+ | «وياكرشوريخ وب ن ا

5 
 5 ةلبج موب يقرأ حرم نم صضعلا لاقو

 ا ام هج عفش" لل ١ "ما اها للا م رو .الثلا أ م ّ 4
 عنشو سفر ايل فنا ضم“ ٠ : ل

 1 2 ف رشلاو *

 نس تار دبع لخد دقو ثراهلا نب رفزل ناورمم نب كاملا دبع لاقو 0
 3 مث لاقو ةسبغر يعدبو اذتس> يقي ال ن :,م ريخامو لاق ةدنك نم 3 9

 ا ةمإن ىلع لدتسب لاق ناك ع الو ريخم فرعأ ال نأ نم ربخ رشلاب

 ب لق ع لام يضر ًايلع نأ ىرت الأ لاقو هيف سانلا ناد بنانا

 يف ةباغ مدعبأو يللا هداهم دعو طرقشا نتوو طر هم تحي نايت

 7 لو سعاشلا نأ ىرت الأ ايندلا فرشو نذلا

 صم الو ولح ال « 3 ايلعلاك ءايلملا ىرأ

 رش الو رخ الد نر وراخلا ين نم خيش

 * اهتعدلا لاقو دور ١ م

 0مل لجل لثم «ذبملا #3 يأ يلكش اي يننريعع : لدم رم َّ

 0 ألا الو نرلا ىدب س هَ 0 ماعلا لبخلا نيرو متع ظ

أو الضف مربظأو ةعارب ساذلا عرت أ لجرلا ناك اذاو
 ا مثلا لاصأم مرعج

 ااذم © لاف ةدحاو ةلصخ هيلع بلغت لو مالا يف اهتخال ةيواسم ةلصخ لك

 و | اوكيام دنس ه نكي ماذا ةصاخ ةسايرلاو ةدايسلاب الإ فصوب داك ال

 8 00000 رعاشلا لاق هنيعب وه نكي مل ناو انرك ذام هبشي اهف اولاقو هيلع

50 

2 7 
2 0 

 بأ هنا
 م0 و
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 ةريطلاو لافلا قيرط ىف ئرحو تاقاقتشالا يف لممتسا قد لاك هالو 7 لا

 هياعميضق اننإ 1 نإف ماهلاو ابنا ىملاو نملا هو مالحالاو ايؤرلا ركذ ىف

 ريخلا نم هيف ل 1: ىدلاف هن لبق دف هلكك لذ نأال طوتسلابو مؤللبو صقتلابو رشلا

 نال لولا صقتلا لاصإل مجأ ؛ يذث سلو ربش| ةدو.حلا لاصلا ن0

 نم روك ذملا ردق ىلع رك ذلا نم مقنو ةهابنلا نم ىطمت كلذل ةفلاخلا لاصحلا كا

 * يف ةهابنلا لاصخ كلذلف ةهابنأل ةثروم لولا ثروت ىلا لاصالا نوكل هل اس كلذ اذ

 الجر ةريبه نب ميسم نب ناجرتلا عومسو لماذا ن * لضفأ وللا نأال لوجلا ةبلا

 دف ريخ موب ءاج نوكي.الذإ ناججرتلا لاق طق ريخ موبب 2 ءاج املوق '

 عضوم يف افعو ءايحإالا عض وم ىف ىبح 1 عضوم يف لتقو ةنسملاو ةئيس

 برا فلاخ ءاطعالا ةعاس ىطعأو عنلا ةعاس منمو ةبوقعلا عضو يف يف بئاعو وف 08

 صعلو عيمجال ءابحأ للا ضعن اولاق دقو هبر همحر قوف هتنمحر نأ نظو هريبد

 ناك رم دهر خو اضخم راح نا نكيق رعب لو السلا منملا ضع نأ كارا 1 ظ

 رملاو عنلاب ءاطعإالاو سوبعلاب رشبلاو ديعولاب دعول طلخا نا رع

 «. ماطالاو باقعلاو تاوثلا نع دل 2-0 8 ال نساني نإف علا ١

 كلذ فرعو زو 1و مم طأ نك ناك كلذ فرعو و فاشأ نمو ةفاخ

 رشو احؤزم 'ناكام ري 8 ريخن هنم فرعام بسم هيلع لص ا فرع ن

 ىل جو نع هللا ناكل هد>و ريما ىلع نوحلص» سانلا ناك لوا 7 اكان

 عيب ىو راطق دل عيبج ىف ةعألا عيجو كولملا عيمج قابطإ يفو ملا كل كاذب ى

 ذاو هريغ نود هْيف باوملا نأ ىلع لياد بوبحملاو هوركملا لامعتسا ىلع راش

 منملاو لذبلا ىلعو ماقتنالاو وفعلا ىلعو نيللاو ةدش ىلع نودلاعسي افإ سلثأ

 اعإ 20 ءاطعإ عنما كلذو اريسخ رشلا كلذ داع رشلاو دخل

 دعنا عاطقنالا نمو مودأ وه اهفو مطقنب الو مودب اهفو بئاوعلا يف نأ
7 
 عر“

0 

6” 00 

ىف دعلو 0 مو
ار ب هماقرب لمع مل ن نمو ةييهلا 0 انيعم راع نا - 

 . 

0 
0 
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 لكي ند ءرشاى 1

 - يصر لاو 'قر

 "ىلع سانلا رجأ نم هنا موت ةمالك ممس نم ناكو فائعلاو ةرابطلا لهأ ن م ناكر 1

 ظ 5١(
 ” ةعاربو فافعو لاجج تاذ تناكو ةكم ىلا ةأرمإ تمدق ميعاربا نب دمت لاقو

 7١ تلاق فاوطلا تدارأ الف هرعش تفاخن اهلا لسرأف ةعيير يبأ نبا تحتأف ةراشو

 ١ تدشنأف امنءضرعأ اهاخأ ىأر ايلف رمع اهل ضرعو ابعم جرف يعم جرخا اهنخأل

 006 ظ ريرج لوق

 ااكلا دساعشملا ةزوح - وأ * هلبالك ال نم ىلع بائذلا ودعت

 ام 1٠١

. . . . 5 

 1 هرازإ ل مل ةعمر يبا نبا نا نومتزبف موزخم وزب اماو نسحلا ىبا تيدح اذه
 ع | با نا ناف قبتع يبا نبا قالخا ىلا هبيشت يف بهذب ناكامإو طق مارح ىلع

 1 نولودي موف نبرجأب او شيرق نع اور 5 ذام موزحم ود لودي يدلاهبشي امو ا

 7 قح يأو مضو لطاب يأ اولاقف كلذ حالصو اذه داسف اوركذ كلذ دعب ناك ايف 1
514 35 

 4 نايبصلا بمايف حالا ضمبلوةناثلا ةفملاب فصوي نم لاقيال مالكلا اذهلثمو عفد برر تم
 3 الكلاب بعليو باتنكلا دب ناكل دلو لعم ىلا رس بتك؟ هب اهب مراتهتساو بالكلاب م عضو
 5 1 نجلا ةاوغلاممشارلاباط « اه وبلي باكأأل ةالصلا كر 1
 ءوعرا لاش سملتملا ةفيحصك | ودع #3 ةفرحصل ايداغ 8-0 :نأيلو ا 2 2 22

 4 سيك الا سي دالا ةظعو  هظعوأ 5-3 ةمالع 00 1 تولخ اذأف رم ى رع ١ يح

 2 3 : ٍ 7 - ١

 سيحاف انالث هب تبرض اذإو * ةردبف هيرضل تمم اذاو يا ع
 2 نضال زعأ ينع رجب ام عم * هيف تلعف ام كلاب ملعاو

 ' وهواريبك ًاخيش اذه هنب تدار دقو هل ن . ىف ميلس ينب يت ىثدنع رعشلا و

 '011 لف لدي امو لكلا نحابص (لاقو) ةقيرظ ةريثك ثيداحأ هلو رمش لوم
 58 مدلابو دجلابو رشلاو ريمللاب هحدم نم سانلا ةئساا ىلع ى رج اما اريك تفاكبلا

 1 ثيدحلا ىف رك ذ كلذ لثمتو مذلاب ةرصو دمحلاب ةرص نارقلا يف ركذ

 نكي ملام هيف لاقو هتمب ههضعأو ًانالف هّضع لاقي )١(



")20 

 5 لزق دار لاق دزو.أ لاقو ةدع نوطل دعب الإ اهنم مني ال كلذ نأ الإ ةئسفلا]

 28 رقم لجر اذخ هانا نم اع راويلم نانا بماذا ىذا لير

 ليسا ط ىزاسلا ل لاو زوقعالا تلكشل لاش الو بالاو : ١

 ٠ هه تدرص دقو راوض بالكو راض باكو ةريثكءارض اذهو ةباكلا ةورضو 4

 ري هم رينا وذ لاقو ةوارعغلا ٠
0 

 مي تير م 59 322 اهدمصصالاو 6 الإ 5 هل سدل راطالا ن - 0 رز 2 ب ِِ

 ا ا ا يونا لي لو
 0 2 ا 1 جاجدلا اخ عزا ا
 0 ةوأ رض ا ناف رزاحلا مل تلا ىو رم لاق دقو رام هلأ ل

 0 ءاقلب سرفو قلبأ سرفو ٠ ءاعّش ةبلكو عقبأ بلك ىم.صالا لاقو رخلا ةاورض

 0 هرم 7 ١> ةحارؤتاةلاقو قربأ بلكو قرا اءانكو قربأ لبج كالدك و ءاقرب زبعو قرأ سيو

 مس .02 2 ناكو بالكلاب بعللابا ايم اهنا ناكر ل لل 6-0 ىلا سعإ اندنع لزن

 ظ رن | ا لكلا حاصل يباعالا لاقف نالجلاب ارمشم رخآلا

 | 0 نالبجلا هي كاخأ ىرآو < هيج الكل مم كاوأ لأم
 0 5 ٌُ م دز

 8 200 اقل ةساوفب ل 7 ناح #« اهودنمابش هو بالكلا ال 3

 000 ول عليدلا لاقو كلذ ريغو ريا نم اهفام عم ةعاسلا ةريثكلا منغال ملا ل ةولاو

 ظ 00 0 ظ 2 ارا
 ظ ا ريقولا اهردكي مل مارش 0 1 اسرق .نههروأف 3

 ٍ مالغلا لاقام تيب يف سعاشلا لق لاق

 ا ىراضلا دسأتسملا.ةلوص قتنو * هل تالكأل نم لعبا وي

 1 95 .رخآلا لآ
 ظ اي 3 + ىئاجلا رفكتملا ةزوح قو * هل تول السر باتل
 ش 2 7 0 - : ا

 032 را“ ا 0
0 



 بيلا اتت نيدسج ل 0 2 انيسما تحاتتف

 . 00 ةدبع نب ةمقلع لاقو

 05 .ةيوبش صينقلا يثخم ةعلوم « .اهنأكو ىرسلا سغ نع خبصلو

 | كو لب تذبف لاحر اهدارأو امل يطرأالاب قفعلا

 1 يدعسلا ربح نب دابع لاقو

 ايبكلا رضلا جنشأ ام اذا « جارس ىبأ دمب ليخال نف
 00 يندشأأو يس را ةيومح لاقو نورلهاج مبلك ءالؤدو

 0 بالكلام ق ةرامحع ضوخم .* نيح دعب كرابملاب كناك
 0 ها ريب

 5 الآل شيلا ف ىف مديرش ي مآ م ِدَمف تالكلادوس لادس|تاسرأ

 اك لكلا ربخو ًاروتم اهرثك أ بالكلا دوسو ةتبلا بالكلا مف ريخال لات

 انس لا ريخو ةنحه عيفبتلاو 8 ةرفصلا نمدس الا ناولأ ىلا بهذي هنول ناكام

 ااردلاو اا را ارب دشالا نإ: اولا سيلا ديشلا بالكر يغو ةيجدللتا

 مثالا + همأ بالكلا ترآ الول مسخ ناز ينلا لاقو اهرم * هو بائذلل

 ما ااذا ناوي نم ءيث لكو مسبب دوسأ لك اهنم اولتقا ن نكسلو ابلتقب ترمال

 لا نأ معزو ةدو لاب هتقرمم نكت الو هندبا ىوقأ ناك هفوص 0 ام

 ٠ م راص قارتحالا ىف لخدب , ىتح ماما دوسأ اذاف 50 مضكلا ىف وه اعإ اًدهلا

 ْ 1 اه ءوبل دعبلا نم ءيجب ال دوسالاو ةفرعملا لياقلا شطبلا ديدشلا ىجيزلا

 ١ 0١ لاولوف نيس ةيا نم ءيجن ال ضأي بلا هيف برض امو ضي الاو

 0 !و رمجالاو رفصالا وه باكلاف فعضلا نم هيرتتعإ ضايبلا نم

 اد دقو بيع لاول ل مينو لايسلا ىتلملا وه زونسلاو 2

 0 ا رومالا 0 الو تيب داك ال هنكسلو ليملا نم نوكي ا«يجراملا

 او ت + مالا هذبك كلذك ناك اذاف ةباجنلا نم برقو هبش ار نوكي دقو هسأر
 و -
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 نأ مزج اذبهف هتنطف ةدوح نم باحسلا با ادهو هله ءاملا يدرب اذبف :

 نأ دعل هع : اغإ هنال سايقلاب هع وح هل يدؤلا“ ىلا كلذ جر فسمع اعا ب تكلل

 رالا كلذكو هل تلتف باكلل بصعتي اذبف ناكو ةهللا كلن ند « ىذالا هيلع ىلاوت

 9 َّىم طوسلا نأ لع ء-ساقلاف ًاميتحتا م ةفلتحم نم نص طودسلا هيلع تعءعفرا ذا

 قدزرملا لاق لهجلا فوصولا وهرل 0
 لماتلا ةرظن يشمل ةمابم * امودؤباحسلا باكلا حسدقو 31

 رخ الا لاقو

 مويلالإ اف ابل تنكدق «٠ مودلا بلك مالك لام ١
 تدسيتحاف حبن ريعلا تءاج اذا ناكف مد هل اربع رظنني لجر اذ مه ناك لاق ٠

 لاقو ينأ ال ا او ال كلام ءرطبتسملا رظتنملاكو ىنمتملاك لاقف رغلا
 لاذ هحام من عمس 1 < دودشم باك اذه لأكف 2 6 عمسف ةيواعم نإ نعانإإ ع

 نت فك قاوم أ ندا لد ةف لاق اك ناكسف مولأ أسف ءاملا ىلا 0

 قلطأ الف دحاو ناكم ٠ نم عمسل قئوم وهو هحاس ناك لاق نقاط هلو و

 تاذ ةيواعم نب سايإ ص اولاقو كلذ ىف فرصتبو ةرص دعب و ءلرم نر 0

 هتوص عوّضخم لاق كلذ تفرع فيك هل لبق شررغ للك توص عمسأ لاق م ل ظ
 ضمد لاقو هحبط بالكلاو طوب سم سرع وه اذاف اولأسف رولا ما 7 و

 باك لاقبو " هيشأ رونو '” قربأس يو "حل امأ شكو تلا عضو تل .العلا

 ديرل 5 زبعمو نعامو زعمو بيكو

 نملاخج ل لو ا يت ةلقو ساب ءريخ راع واش 7 كك لاقي 0

 ف ضايو داوم ف نجا "يش كك قربلا (*) قرض نزو ةحل هيلو ةرضالال
 سرفلا نول مظعم فااخي نول لك يهو ةيشلا نم هوشا (6) ءاقرب ننعو 5 8

 ًأرذأ سينو قلب | رف لاقي مهشأ رون لاق,تاش عج اوهلوأ نم ةيهاذلا واول 9 1

6 00 

 راما ع عوضولما اذه ف باكلا لضف اف ادع ىتمو هباصأ طح ىت*هو ام
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 يذلا لاق كراعملا حاملاو دربلا طارفأ هسرخ ىذلاو

 اهبعاد نيرا يرقنلاب صتخم « اهرزا> ثرفلاب ىلاعصي ةليلو

 ةدحاوريغ اف باكلا حبال ٠ .”اهيعافأ ىرسدت الو ميقصلا نم

 ش ةءىه نا لاقو

 | ابدل اويحت اذا انهو ف.« اينمالاو بمعلاو راجل لأاو
  55ان ام روكلا ءاروب لاه كلا من اذا يتوناب

 راما رطمت ىلا عادلا ع 1 وكي يلا هربا رح ا نإ و لكلا لو

 م نم كلذ سياو بصخ نه كلذ ناف كلذ هلاث ناو ىلكلا ناف دربتف ةربطملا

 ءاتشلا مايأ ىف راطمالاب تئاحسلا هياع 50 ||و ١ ايلاف ا ىتف ةنج يف

 انك لاق بالكلا 3 باحسلا رضضاال لثأأ يفوهلث« نم ىايام فرعدق هنال

 امالك ءاملا وحي تحن دقو * ةرك ىهدللو ونغأ ال يلامو - :.

 ىرذع اف سفشنالاو ليلا ىلع شادعلا ةفاخم وزمللا عدأ كنت دن لوف 0

 لا نمالا باحلا حبنت ال بالكسلاو ةدوجو. هايلا عقانمو ةريثك ناردغلاو

 ميذلا فصونم كلذو ب باحسلا بالكلا 3-3 :ةف ىدوالا هوفذالا لاقو هفدارتو رطملا

 0 جانب م[ وا رتاقرو * ةحلو دعرو ناذ بديه هل

 0 " جممت اهف ءاملا تانب تضأو نسا ىلا بالا تاو
 يح وبأ لاف ىريقلا : 2 13 دانؤ الا 15 نوعرف ك دو ىرعغلا دلاخ وأ لاقو

 3 ءرئال لاق. كلذ باكلا تصصخ .فيك هل ليقف لاق ة مزح 0 ريخ تباكلا
8 

 3 لوش 5ك .- 111 " 0

 5 مالك ءامسلا وحن تحب دتو * ةرك هدللو وزعأ ال يلامو

 3 ْ قدزرفلا لاقو
 لوانتملا دب اوناف دق كملقو * ًارداس ةفيثحا و> رن نا كلاف

 077 لضان قوفا مرسلا هيلعدرف ٠ هموسءاملا ىريذا نوعرتك



2) 

 مد هنأشو فلكلا يف رخآ باب ٠

0 
 ملطت ءاعنش لك نم مثراج اوم ه هلها باكلا ركناام اذا سانا

 الإ ىف فراعملا باع عيجج عود مو مالك مهفرعت اللا فاورثكتاذا لوقي

 رجلا لوقت كلذ ىفو ًاسح قدصأو ناب : دشأ ناكل

 ىلك ىنركنأو ىادلا توصاذا + ةيّصق ىتوكو انوص يضرتال
 مان هحالسا نا رع لك قركن أ هلوقو شيلا | تنباع اذا حايصلاو كايإ لوس ٠

 اذأ هلوق امأو هحبنق هلك ركنا هحالتن“ رداد شلل 0. عردلا ن

 احنا سرخ اذا هلوق امأف دو علا ”نوجالا اطسو لت نسر

 وق اًثاو تنومملا تكلل 1 فول قراوبو شبملا نياع اذا لحفلا ن

 0 اا قط ا ايرأ بأ : ةلاملا كات ىف بالكلا ناف بالكلا حاصو

 ىدابو ليلا 0-- ةأرلا ناف دلولا قعو هلوق امأو مودع نم مفرعت الامن

 0 لج لك نع بعرا ابلخغشو اهدلو نع تاهذ هاحارص اي لاج

 ىدان ال رومأ مهب تلزن مهلوق وهو اهنم اقومع ةلالا كانت ىف هيلع فاملاو اهل
 دقو ناكملا اذه نم مضوملا ذه يف اهوريسق ةناكنا ساو

 لامف هريغو َراَر ذ نب درزص إذ

 اهدنلو ىدان . ال ىنم هللا ىل ا هوس لير تأ ١

 م ريغ نما هسرخأو « ةميد ف باكلا يافا
 ا

1 ١ 

 دبلو ىدانم ال شيع ءومعو د هدب نموارحألا ىلع متي

 نالكلا نودحلا (؟) ايون اهقوف سنل اذا هعرد قوف رفك نم هحالس يف لد 1

 ا ا ما
5 1 7 
 ماظل ا 5

 - : 9 ا



000 09 

 05027070000 6 لطلا نيداركو بواقلابو ه

 3 8 ' 58-5 ىلإ لالا لدمتناو «» هباجح نم حيصلا ىدبن ال

 0 ا نم عدرب دوم ىف * هب ىدتغاو صناقلا هطرخ

 39 هبايصتال بصب ةرانو *« ةهناعصتسا ل نار 8ع

 2 00 « هبايأ نم رتفب امنأك
 5 هءادحنم فرشأ اذا ىتح « هباعذف ضرألا فنأ مثوب
 هباجأ ىلا عاملا هتضورب ٠ هتالقناو فرطلا رادحادمب

 0 ل اول لسش 3 داك * هن ىلاغ ذا مهسلاك ا

 - هباراج 01 ال ع هل هاشم يفق رتلا نان

 1 . هباصحأ ف جدأ اع * هبيعدبىذلاتوصللءاصناف

 '0 0 انأ] ىف ةوذقلا رتبسم < . هنارتا ىلا ةّيمل نيب ام

 2 ًاضيأ لاقو

 - ] الاغنلا بكوكلا ضاضةناالو ٠ حامل ضراع ىذ ىف قربلا ام
 2 ادنلاب ف توملا اصلا الو: ف حاتملاب وادلا تاتبنا الو

 1 07 نم ةعردلا يف دجأ 8 حايتلا ةعار نم اندىج
 مشالل لتاخلا ىرأ اذا « حازملا لمن دنع داحف

 امرا ابش لثم نع رتف * .حانج الب دجلا ىف ريطي
 2 -ىذ رفعأ ”بزانو ه حايل ةدج ىذ 5و ف

 - 2 حافصلا حرصم هرداغ د

- 

 توص ايزو ابزز بري يظلا بزت نم .15)

١ 



 ىرذلاف لهذ لان م ةينفو

 نمل ما زك ليلا ضب

 ُى ركلا سيط منيع نءنوفنس

 ىتفلا ىلع ىتفلا ءالبإ ندعي

 اسخ سساميلاك فضغل اوجام

 نر تضعف ثلة

 ىوطلا لوط نمروضلا تأءمععت

 ىوشلا ضودنم نشل جامت ٠

 انجح ريغ نم صقلا همم فاح 08١

 اهعتنا دع نغ طلال ١ ١

 ىحضلا دارىفنيحتسااذأىدل |١
 الظ ايرس انمود نمار

 اطقلا"' ”ص يح اف أن رع ىلا شوف ١

 ىأصو مين فيس تائلاخ
 2 1 نملك 0

 ضرما اك[ طرق ”-

 انأوا وارصز راسالاب ن لصولا 0 :

 احر توألا نم نوللع تراق 4 ع

 امدلا طوبعم نملطي ذماوت : ١

 اط_ساف طاينلا ىرغم نيبو

 انقلا زول ندوثلا لئامو 0 37 ٠

 ل
0 

 مال م 1 وأ

' 
/ 

 ةيفاعن كنك ا كي

25١ 

 العلا العأ ىف نييشاقرلا نم

 ىوالا حوص يلانوريسي اونأب
 قدمنا لاطام لل اماشعالإ *

 ادنحبصلا يكوك اماذا ىتح ه
 ىوصلا نازح صلش 1 5

 اهلل تاكل تا أب عر

 اسنلاي راعىرقلار ومصمم لك 00

 'اعملا قاب قالا تن

 انص د_ح ى ءارفض ةنددكحا#

 احلا نادشو ورملا حداقب

 * ارا هب مع قواب. سم

 ل ا ا

 الغ ريغ نم كلتساو دلما

 اكلت ل را

 اوما حولالو ىو 0 3

 ام نيطايسشلا 60 *

 ان 1 رو رو كما و

 ابشلا نيددححو فكيبرخم» #
 ىلصلا ضوضرء ضورلاعيل+ نيب *
 ع كازا كلر

 ىلكلاو أمم دايك الاب رمعل 2#

 صردءافالاو رسب يأ نرتعدب ( ؟ ١ ىضالتحا ِق ةعرم - طاشتلاو 0 2 اا :



 كَ
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 ناسنالا الا هاظ مجح هرك ذإ ناودحلا سانجأ ميج نم لخ 3 ود لاعيو

 عابطا امهنم دحاو لك ةدارا طرف نم ناهماشتب ن ايش ضرالا ىف سيلو باكلاو

 ةينبلاو ةقلملا ماحتلا ا.مماحتلار يصب ىتح ىث" الا وضم» ركذلا وضع متلي ىتح ةبحاص

 | دقو ةاكلا 0 ١ باكلا بيضق م أ>:لا دح 0 3 الإ ةمزالملاو ةسمالملا ماحتاالاك

 هنا دارقلا بحاص ىرب ىتح محالا فوج 2 ةع داعم قاملا سمقتو ذارقلا قران

 ” كلذلو نيبلكلا ماحتلا نود الا ماحتاالا ىف لشأا هن بورضألا دارقلا امو لولؤ

  اولاق ضب مو ضعل فتلاف عارصلل نييفتلملاو فويسلاب نيعضايتءلل لثملا اون رض اذا

 : بحاص ,زف بالكل الا دافسلا نء عونلا اذه سيلو ةلظاعتملا بالكسلا م ض4

 : ةيراج قشعت دق ناوزغ نب ليعامسا ناكو بلكدلاك كلذ ىف بايذلا نا هريغو 1 ا

 : | عشام ردق الا ءدينع تك ' هيلا ةعقو تمءقو اذا تناكو نار< ن ىسول تناك

 ” ثيردحلا ليطي نأو ةدوامملا ىهتشي ليعامسا ناكو تراطو اهفخ تسب غرف اذاف اهملع

 : نأ ردجأ ثااثلاو ىناثثا موكلا ف هنأ لميأو ديرجتلاو ليبقتلاو مشلاو صرقلا دبربو

 | ادرأب لوقف ساحلا ىف وهو هبلَس اغرك ذدو زج اعر ناكف قتشن 0 0

 ( يس ريكشلا نع ماحتلالا ااغشي ىتح راهلاو لالا نم ةعاس نيباك اهابإو ىنخسما

 .عقأ ب باك اهدقس 1 كلذو قار أ ةياكلا ىفو كتدتحا نإ 0 بضغ

 أك أ هييشو هك دفا 1 3 قبو نما نباكَْو دوس تاكو

 ْ ةءيامملا لوق ىف ملاظلا ليرات املو كلف نوكيا

 دقو» لك هران ى آو بالك_#* لا ملاظ مانام كعءلأ نم اههادسلا

 0 نم كلذ همنع الف بالكل نضرعل ام ندفمل ا || ماظب ىعءصالا لاق
 , هه

 "أو

 نفاق الكينج يب

--0- 

 .بالكلاو |ماظاويف مماطي م [ "قيما ةلكلا ىأز 0 نمز ىف جيم

 ل ليلا 0 نم كلذو ابم مونو بالكلا ةرتف تقو رظتن لازي الف حبط ههلنم

 : زجرلا نم بالكتلا ىف ليق امم حالجلا نب ةيلحا

 ١ ١ ) لدعفلا تدار ركلاب [ءارحةلكلاو ةريذلا ثتدرد لاش لحيذلا ةيااطةم رحت ملا 5 3
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 تراضغأ ىلع 1 50 فر لع اغاحد ناولو ةديدش 2 ملاطإ بايثلاو

 ةضتعم ام كيت نود اهنا ابك انام قنا لك اق 7 ص مث ةقهاش ةرجس :

 تمراالإ نهم ةدحاو قب“ مل فلا ّنهو ىوا نبا امن ىم اذاف الع ىتلا ناصغالاب

 َراملا ماعطلا نم عزجتو ةضوجلا قوذي ال روذسلاو راما لكأي ال عبسلاو هيلا مسن

 0 ام لكب ًادبنو تلك لا رخافم ىلالوقلا ان مجد( من معلا لو نأ

 اب ىذلا هباتك يف قطنملا بحاص لاق لاظملاتافص نم ءىشنو ناسنالاو دولا

 0 ل 0 1 + دسالابرض اذالاق دسالا هيف ركذ عضو“ ف اوبل

 دإ جلا نأك ازرخ عسوأ ل اخاد٠ نما الإ اليلق ديزأو | ماجحلا طرشرا راغقأ فال

 لاق باكلا ة ةضذطع ءاود اهع ءاود ناف هتسضع امأف كلانهام لك يف هبلاخع مس 00

 ناف مهلا دس الا ىلكلا هيف هشااعو هياتسا قاَيظذ ا ننمالا 8 هيف هبشأ ام 7

 ئ قاخ نه راكلا عضبلا 2 كرا دم اندم غضميو اديدش الك أ لك َ ا الا

 ا اذا راص همش نم روث 3 عزا ؛ الو توفلا فاخن ىذلاكو نر نمو +: ع :

 2 رع وو اك ا لد 1 اء وأ ارامحت نأ امرف ملل ةعطق

 ىَش 4 لاش نإف هيضربل مع هلا لع ضع 5 !او هعزانب روخس هن رض ن هك د

 ةيلحاو تادءحال 3 3 هع ءبنإو هن رهمسإ هنأب قلاو وهو هعلتنا ةغيدسلا م 1

 هشملل خضع ا تاسالا تاود ريغ قو تاع كأول را ملت 2

 ظعلا ار < هب هلع 5 امذاش ادوع "اق 1 ملمع هب 4 0 ع تماترا لاو.
 ا

 لياق هنأف ءاملا قرأ 3 اي ضايغ ل قر 5 اي مم ناك إو كدلس .اذلاو 1 ادد ة ويل

 هعحروةب الث هاو نيمويلا ف ناك ا رو مويلا 3 5 مح الإ هعحر قلبي نس ءايلل برع

 كلذو رت ههح ن مه 5 هبمشلو 2 /| ه2 هيحش قاعتم سيلا 3

 باكلاو باكلا نيبو هنيبام ةءارقل دس الا 1 7 نمجكلاو ارئشالاب اذا ًاميجاه

 كلذ نيس ةعم : ء_ مدل ٍ امايأ عاج نإو عوبسأ ف نءسل ريزنملا نإف ريز# و > 2

 ماهل, ماركو عابس || فارشأ هي_ثلو ناويألا نساح ىلا عزمي هارب 3 1 8 ا



00 

 ا (18)
 . دو د نطل مسرعا وح 50 كجم

 0 . (يعاشلا لاقو ) اعنويع رقن اعرو ايخوح ا راما فلاختو روثلا فلاخت

 0030000207 ”تارثإ] راما ةوادع « -بابت يف تاز ال ايداع

 0. يدا نأزوم الد 0 قطنملا يحاص لوق نم ادله ا

 3 تراك ناو محلل لك ؟قرزلا ريغو هدحو قرزل! اهحراوجو ريطلا رارخأ نيب
 ار الا تاوذ نمبئذلاو ريطلا نم باقعلا ضخييلف محلا لك ىلع اغعامجا هل هتوادع

 57 ولف سايقلا ىف ىلوأ كلذو برقأ وهام ها بلعثلاو محلل لكآ اهناف
 لا , روجأ كلذ ناك هيدصن كلذ نم قرزلا يلع م هواعملاب يقل ةلكأ مي هنأ

 2 | سرع نا لئاقتو ريزتللا لتاقت ةيألاو لاق هنع رابخألا فها دق جل

 |دليل لك رز كل ساو تي از أم ناكاذا سرع نءا لتاقت

 ئ 5 قرت ةيملاف لاق نابتنلاو ريزانملاو لاعو الاو ذفانعلا تايملا لك أب ىذلا نأ

 | 1 قداسبد لكلا قداتقم تارملاو لل ةيلاطلا ره ركنا
 ]ةمتسا ىهعو اهنانإو اهروك ذ كالذكو ديدش فالتخا ةليفلا نيبو لاق نافلتخ رملاو

 4 ها محزو اهمدهف ناطوملا ىلع ا دكت 9 أمضعل لتاق اذا 2

 3 ء هناك ذاذ رخآ" يدك ىتح هل اول !اتحا و هامل « بعص اذاو ابعرستق

 خو سمص اذا ريعبلا نا لاو للا ويصع بعضو هقلخ كت ثااذاوك ادن

 0 د لئف اذاف رخآ لخ هءوكي ىتح هولّوعو هوك ربف هيلع اونامتسا موقلا

 رف ىلا : اوبهذو بجتأ اذهو ر ونسلاو ليفلا نيب ىتل ةوادملا هوجو اوكحل انءاحصأ
 هالا فالغ ىلع تارلا ذهو مخضأو دشأ وه امن عزي هوري ملو رونسلا نم ليفلا

 اهم ملم اقرف دشأ ىئذلا نم ةاشلاو ءافك الا ةوادع ىلع ىنب بابلا كلذ رثك 101

 رعي الاءنيهاشلا نم هنرتعإ م الا كلذك و ابك أب دسالا نأ ملت قع ناو فعالا

 ب سرب نبا الخ ال دفو ونسلا نم ةرافلا كلذكو 00 باقعلا ن

 || تلاع ةجاج او الرخدشأ رونلا نم ىهو املك أي الو ابلتقي كلذ

 رفاخلاتاوذ ف هإوعتسا مو !| لل ةحيكت هموكب 6
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 (17 ل
4 
 د 0 "

 نهدي نأ ٠١ افحال هب طاعيامريخوهنطل ىف ردنو دود لك ىنلي | لاف: رهيلا نءس انوج 2

 نع رك دو نارطقلا هياجرو همدب ىلع حسك ا يمتع الوابف م 2و مأب ةنالث هتسا

 نه ريخ بلكلا جالع نم سيل لاق هنا نادمه لها ن ا ناخرط نب ةع زا

 هنم اهيصل ةصاخ ءارجلا ذخأب ءاد وهو د يدكي ورملا ىدك لاق لاقو نحب نأ

 هتجاحم رفظي ل اذإ ءادك ١ لجرلا ىدك | لاو اهنيع نيد ىوكت ىتح لاعسو 4يف

 بحاص متزو ٠ يدك أف رفح ءاملإ هيلاّشو ةبالصيف عافترا"ضرالا نم ةب ْ ١
 نأ زو ا حمشلا ليكس تك امو نيفاوج ا ىف ناك اذ الكا نأ قا ةطخلا

 باقملا 33 وطنلا تحاص ميزوا ار لك ف اهيل أفرد هش بالك 9

 فادغلاو (لاق) اهخارفو اهضن باط] اطال نذل ةراالع اغند نأو تأ لا لك

 فادغلا ضي ىلع ةمويلا دشتو 0 ةءوبلا ضد فطخي فادغلا نآل ةءوبلا لت

 وم و أملع وش مل ل اءللا ناك اذإو رظنلا ةيدر راملاب ةليلذ ةهونأا لال هكأقد

 امرسذلو ةمويلا اطو>ريطت ىهف ات ار اذاف | ميضو كلذ ةمولاف رعت اباكريادلاو رب

 لئاش فادغلاو ٠ ريالل امويصن نودايدلا راص كاد لح 3 3 اهشير تن 0

 نتمتع ءادبللا ياللا فادغلاو ةادحلا ني و لاق هخارفو هضد . لك اي ل -

 لاتق "”قارشلاو ؛ ةلاغرطالا نيبو ٠ ائاريط عرسأو بلاخم دّشأ امنأل فادغلا

 لك أ ةياظملاو ةوادع ةناظملاو توبكشلا نيبو ٠ هبلاطيو ةلاغرطألا لش ١

 كوشلاب اذ! راملا نآل هلل اتق كلذ هثبعو راما ثبعي كوشلا روةصعوت :

 كوشلا روذصع' ضب طقس راما قمئم كلذلو ه. ككح برجوا +ةز --

 فذلاو.هسأر رقتيو راخلا ءاروروةسضملا ريط هللا ءرتطو | 7 2
 ريملاو رقبلا ىلع عقب كاذلو ينلا حالا لك أي هنأل امي ب بايثلاو راملاو رول َ ٠

 بارو ملا دك بيج هنأ ل هذ فالح قرر وبلاش يبول

 لح رفك قرقرشلاو رسكلابو حتملاب قارقرنثااو ساطرقك وأ نيشلا رييكيو قارتفا

 ظ 0 ظ
 ان

 ( ناوبح ب #9



 ب (112 ١
 . لك الإ دومضلا يف بنرأألا قحاب داك الو اولاق بنرألا ةلزنم دوعصلا ىف عرسأ

 ١ والم نوكبو اظياغ ردصلا ل يوط نوكي نأ ينبذ و نيلجرلا ليوط نيديلا ريصق باك

 < عيلمألا موءض «نيديلا مهتسم ند مضعلا ظياغن وكي ناواش عدزدم نمضر ذل

 - كلذ ريغو نيطلا نم ابن ريصبال اناردج ىوه وأ ادع وأ يثم اذاو ضعل ىلا ابضعل

 35 ' ضاق نيبام ضل ع ال[ .كيرزص ناوكنو الييغب داوملا ىذ نوكيو هل اهدنمإم

 ” ليوطو فذلا 3 نابيصن نبذلا نيدخفلا 00 ظع نيب ام ضي رع هماظع

 1 ينا ةدلللا ليوط طولا قيقر لمحلا نزر نوكيو اعمخ ديد امبظياغ نذخنلا

 ٍإ - ريصق ريضصلو ءانغا هتبك رو نوي الو نيلجرلا ميهتسمو ردصلاو نيدخفلا لصأ نيد

 ” لاوط ثانالا قوكست ناسركي نسل 86 نب ةيعح هن 6 انيفقد كي ىالا

 ش ١ كلذ غر دقو ةوَهلا ىلع لدد اهرعش ةويلو روك دلل كلذ هركبو بانذالا

 | رعشلانياو ٠ شارلا 0 رلا نيل نمعبرالا تاوذوريطلا نم حر اوما م ف

 ايدنش باكلا نوكي نأ ىنينو لاق 2 ليلا قاتع نم رعشلا تاوذل

 1 اردتم نيبنلا م اظع نم نيبنملا يلي ىذلا معلا نوكي الو ٠ ةلسلسلاو ذوةملل ةعزانلا
 لاو دربا لع اريص ابلقا امم دوسلا نإ نولو , منأ مزو» ملاضأ ثالل 13

 ' ل وت اهدمن .س مل ىلا هرفلا ةمالع ع هد نك اذا هرفا ضيبلا.نإو

 1 0 لالا ننرلع نا ىتبشو بلخم ينذلا سأرىلع وا امهدحأ ىلع وا هيقاس ىلع نوكي

 ع قبح دق هسذلا زمملا بالكلا همعطت ىتلا ءا ايشالا ربخ ناك 3و ودعلا نم هعنعام

 ' : : ليخال ضحلا تفللاك كلذ ناف تيز نم ءوث هياع بصي هاه يدلا ءاملا نوكيو

 عرش هر عراكاو خوبطمسأر بالكلا نامسإ يف مالا ريخ لاقو هودع هيلع دتشيو

 ظ نيت ع ايم ثالث ردن هنم مط اذا نميلاواثيش نيل نم من 00-7

 8 0 نوكي ىت> اباش مرملا ديعي هنإ لاقبو هنمس ام كلذ نا تام كالو أ
 يف نمو ءاذنغ نوكي امو ودعال هلك أتأم !درا نمديرثلاو ٠ ماظملاو رظنملا 1

 : 0 ا لوسو ةنيلا لم مام نأ ناديدلاو ناعبلا عجو ن* تاكلا هن يوادد "ي



 ظ (5) تيس
 هبارق يف روفظالا امنأك «٠ هبايسسلا ىف ل عاجش انتم 1

 هءاهذفضرالاهجو' 'طرثإ « ءهباصن يف در عانص ىسوم

 هباي نم رجام ىلع وفمي *« هب اناكوت انارش ناك

 :هييوتحب شجولا ماوسيرب *« هباده نم رشآ يذلا الإ
 * هبأنو هرفظ دسا نيعو * |

 ارا 0 4م تلفأ سلمنا يف لاقو !
8 

 "كاتمو انملالخو .اللظو د ه كلاب تلقاام لا 0
 الالمملا مأسيال نم تلط ام » الاحلا كمون ىباكب تا : :
 يأ أ لقو
 بنطملاو كسلا نيب .ديعب ه8 بسيس ءاضفل تب براي 3

 تدأتلا نسحأ اهودأ دق سساياررصك ل
 رمل باش رونلا ف دش 0 :نكلاناتسقوالا

 نتتالا نم هيلو كاف 7 دج هنذا طشط
 . باث ملوأ ةورقلا ةبولقم نمراس هل
 بعصملا ردهردبب لجرمو * 00

 م اهتسايسو ابتايشو بالكلا ةيهارف ىلع ه لي
 نوكي نأ دعل 5 باكلا يدب نيبام لوط نأ كلذ ديحم نم ضعل لق ٠

 قنعلا لب سأرا ريغص نوكي نأب هنوفصلو لاق ةعرسلا ةمالع نم ربظلا ريس

 ديعل 0 فيستا 1ك تا نأو اضعب هتلخ ضعل هبشي نأو امه : ١
 نيقدشلا عساو ململا لوط ةقدملا ؛ينان يتلا ليوط نينبعلا قرزأنوكيو :
 اظيلغ م 1 تحن يذلا رعشلا نوكي ناءاضيص اا 3

 ناك كلذك ناكاذا هنآل ب نبدنلا ريصق نمش كل.

.. 
4 2 

6. 0 . 

 : هر

 ا

+ 

000 
 698 رثالار



2) 

 امال ل اراقأ ل 4 .اناق وا نع تاريخ

 © انانحنو تايدتمم © :انتام اهذافعأ لع. ىزت

 00 امافلؤ٠ بيقارعلا مث ه« اهتاثرش يدبألا ةشورغم
 00000 اناس ريخاولا لز م .ايتازيبكم ريفاظألا دح

 ا ٠ " اهتاخار نم ران الا يف عبس 0# اهتاوقأ نم دخولا نيعدعل

 امتايح نع .فنرالا اثةتل «٠ اهتاوخ نمو ديصلا هن نم

 "020200 اهتافثم لع ردقلاىرب ىتح * اهتافو ىف باكلا ةايح نإ
 "ناك وجي '"اهالاج فذش »ه اهتافع نم نافيضلا ةريثك

 ير 1م لاق دقف

 امتاوخ نمو ديصلا مننم « اتاحار نم راث الا يف مست
 | لوقف لن « اهتاوقأ نم شحولا نيع دعت « هلوق امأو لوالا اهانعم وه اذهو

 ” كاك نم طمشألا ةعلطك هلوق نا اوبعؤو الام نم ىوللا تاناع دعت مجنلا ىبأ

 ظ قا نأ نسللا لاقو لئن هزت نماطمش الا ةعلطك رخ الا لاق اك

 هبابلج نم طمشالا ةعلطك ه« هباجح نم حبصلا ىدبت ال
 هن انه املاط باك هاتلجحه # هب ل ىلا ليالا لدعناو

 هناعصتسا لع اووي هزعل * هب يدتغاو صناقلا هطرخ

 هب الباقت دق قيقعاصف « هايرا يدل هينيع ناك

 011|0 اه ككل اي هب ابان ٠» ةهناهاه :ةزمعا اذا: وج

 ةارسأ يدل هينتم ناك # هنأابيسش نم فرعل ةسعيمو

 لا لع ولاو ليخلا ةعامجو لبالا ةعامحو ةمؤضلا ةييتكلاوةم.ظعلا ةريثكلا مقلالوجلا )١(

 سوماق ها لجو ردد مس او
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 لاق اماوااق متاولا ةعرس اودارأ اذا ءارعشلاو

 رخ الا لاقو .

 ةمنراضرالا لماال نأ- 4 ' -هنبلا تدهح اءاتجو
 ةيلك فصل مم سعاش لاف 50 كلد سيلو ةعرسلا ةفص ىف دلولا طرفأف ١

 « * اطرف الا ضرالا نمشي نا ام * نسأبا لاقو عضل الام عفرإ اناك ودعلا ةعرس ظ

 باك تمن ىف 'ىناه نب نس لالاقو ٠

 هدجب مهدودج تدعس دق * هدو ىف هلها ابك تننا ْ

 هديعح هل هالوم لظل * هدنع نم مدنع ريخ لكف

 هدربب هللج ادغ براو * هدبمنم بحاص ىبداتيس

 هدق نسح نيعلا هنم زب * هديزب لج ةكرغ وذ

 هدرط نم اتنع ءابظلا قا: * مدخ لوطو هيقدش نسحاب 7

 هدحو حجيسأ باك نم 9 # هدش ىف |هدشأس 1ك ترش 1

 ذ لبق انركذ 6 اهل اهابرأ ةيذغتو اهياقلأو اه .اسناو ١ ءاسواهتقص يف لا

 اماغل نع هاوفالا برعت ل * اهناوثهيف ريطلاو يدتغادق ظ

 ٍِع

 اهتوقأ نمنح ولا ناع دنا امتارف هلي حرمت بلكاب

 امتايتقاو ميبسنلا ةدش نم « اهايراو حيرقتلا تو

 اا انكفلا لل تاقو 0 امافح نم صناقلا ققشاإو

 ايناَع وم > نينفارتلا مش * اهمنايش ىلع اهيهزي ءاجف

 أمايشوم نابل اللا ةقرشم 3 اهنالح#و هوجحولا ع

 امايحتلخو ارمفصو ادوس * اهناطرخ ميطا ركلا دوف

 أهءاقوطمو اضبسو ارح و اهمابلقمو تأ



 ا

201 

 ارومات افلاو لاؤز اف

 اريوكت اهروك و وأ

 اريمع الطلا نود اهرداغ

 ارورسم هب لاز الو يبر

 © اروبس هنذأ نم اطشقنم

 «* اروزحم هرداغ باعث نم

 *  اريرغ اشر رف ةيبظ وأ

 « اريمألا هب هللا متماف

 ىرت م لاق دقو

 * اروفظالاهزمهنمىرادش

 ظ اروغشلا غابو ةنس نم * اروبشلا ةعبسلا يفوب ىتح هلوق ينأ

 ' وهو حاقلالل هغولب مامت ىلع لياد كلذف لابو هلجرب رغشأ اذا باكلا ناف

 فرط قارفلا اهنم ٠ روماب فرعيف مالخااءالتحا امو رح مل ىذلا تاويلا نم

 ش لتحل نمناللغلا نموت وصلا ظاغ اهنمو بابنالا اهنمو هيطنإ مير ريغت اهنمو ةبنرالا
 . دقو ابيع لاجرلا نم هلثم سيلو بيع ءاسنلا يف كلذو نضخم ال راوج ىراوجلا يفو

  موضعلو نيترص وأ ةرم الإ ل4 بسور ءاسنلا ىلع ةوقلاب نوذصوب لا

 مخ | ةووجلا ىف كلذ لثم 'يناه نب نسما لاق دقو ةتبلا ملتح

 اطلم يىنانالا محس اننازب #« اطبع ءازإطا ناك اذا يرع

 , * اطشن نم هيذا طش «

 لا ةزوحرالا هدهو

 م . اطلمو ًائالق أطاس دارطال ايلك تددع
 ادإ_هم

 اطخاطخ نيقدش هل ىرت #

 اطام ىفانالا محس انئارب #« اطبع ءازجلا ناك اذا يرع

 اظرف انم نيمدام لاخم: ه» .اطشن نم هنذأ طش

 اطمل ائيش ناجع انأك * اطرفالإضرالا نءشينإام

 أطق رلا يراحصلا نايزخ جاتحاف * طق ءاطق لوق نم لأ

 أطع مدالاو اطح ماعلا 5 اطتشم امكح هنم كيقاب
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 5 هرابصا ىلا ناكام دعل نم هراطقا نم مهسنلات < دق

 ةر الخال نع بجحي ال ماا » هراشع نمزوللا ةتسك اتح

 هراوز نع تجح لزم يف # هرافشا نمندب ملط وهو

 هرايتخا يف دمحا اذا ىتج * هراهم ىفرط هيف ساسب
 هراعشا تلم قاخ ل * هراضن نمىلاقلا 100

 ةرازتفا ىدل هبيخل ناك * ' هراعتسايف نفد ىذغ رمج

 هرارط_ضانه هنرطق مضل * هراوط ىلع ريماسم كنس

 هرادتقا ىفردقا اذا اريشع * هرابشأ يف مت ىطمت .ناو

 واذن نم قاطي ناب الإ 2 حورتسسا اذا عمس

 هراش انهوم ريمشلا تفل * هرادحايفتكوكلاكعاصتاف

 هرافظا ايحش هيشعاقرخ * ه راضح ا يف فضح اذا دق

 هرافع يف تفقرخام رفاع * هرابغ يفباسنا ام اذا ىتح

 هرادص يناج هنغ قشو # . هراقف نم لصفلا '"لتاتف

 * هراكشا يف لمتنا رز

 ارو معلا باكل ناكو ىعشاملا دواد نب نابلس بلك ىف ل

 اوويبلاو ةقلحلا دإ5 دق * اروبز تار نيطايشلا اذأ 0

 اريح هقدش يف ىرن ىبدا او الحلا نازك تكب . 0

 ارولعس يس دق ارحاتخ. # اوورتشم ةتضراعافاق) : 1 ٠

 |ريغص هبدأت قف ميلا * ارودشلا مظن تاكيششم ' : .

 اروغشلا غلبو ةنس نم * اروبشلا ةعيدلا فون ىتخ

 اريشل وأ يوت نانكلاو * اريفضلاو ءاحالا فقحتو

 اروفظ الا هزه هن نم ىربادش 3 اروخ ذملاو يصح يصقا كيطعي

 افينع قاسؤ ًاديدش راسو هلزازو ةَعْرَعزو ةقلقاو ةكرح * يعل لقت سودا فلق
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 7 ناخ نم دقو قب لاو ءاوعلا نيب ام وهو ءاوعلاب هيبش توص هفوج نم حرخم

 اذا تامتساو تبصاذا ءايسلا تلهأ لاقو تاوفلا فوخو للطلا ةدسشو صرملا

 رمحأ نبا لاقو جحلاب لالهالا هنمو ابعقتو توص عفبرا

 رسل هكارا لج أك ٠ ناكر دن رفلاب لي

 الو برش الو لك. ال نم ترارأ يبا رعالا لاق كلذلو ىصلا لالبتسا هنمو

 - نوكب الو هلك هعبض دع نأ وهو باكلا عبض اذاو لطب كلذ سيلا لوتساو حاص

 ' 17 سين ىح هيلجر طسو هيعارذ شا 3 نامل .نيطلرالا قيضلا راخاك

 ْ 0 لا ىتح هينذأ طشخبام كلذ دنعو سرفلا نم رثك أ ضرالا

 امهم تعنام لاط دقو 'يباه نبا

 هراشب ًاتهوم ريشملا تفل »  هرادحتايف كو كلاك عاصناف
 راع 0 هنذأ ١ د 0 هراضحا ف نيل ا

 1 هراغص لعبسكلا سمتألي # هراحو نك“ باعثلا أدمن انآ

 بالكلاب سمل دق ناكو ةبوار ًالاع ناك هنال بابلا اذه ىف هزجر كل تبتك انأو

 .بالكلا تافصو هرعش يف دوجوم كلذو بارعألا هفرعت الام اهنم فرعو ًانامز
 كيلا ةدو>و عبطلا ةدو> 2 ل هزيجارا 4 امين

 0 | انما قدحملاو

 ادا ودببلا لها نا ىرت وا ةيبصعلا هيف كيلع ضرتعت نا الا هتلضف هرعش تاما

 رصبتال كتاف كيلع بابل | اده ضرتعا ناف * ي“ : يف مموبراق 3 نداوملا لاو را

 3 ٠ ءيناه نب نسحلا لاق وات تما لطابلا نم قملا
 كان

 هراغص ىلع سلا سمت 00 هراحو نم باعثلا ادغال

 اكس و روضصم »+ هزانتما“ ناش 3 هفواع

ايسا فو رهملا قاح ف
اهضأ نم هأ رمق ة هكيبكنم هر

 1 هر

 ها هبوعصلاو ةئوشَخلا نكشلا ةغالا رابعم يف لاق ةريملا هلط ةبوعصىا )١(



 ظ 0 ظ 20 ١ك

 لبع الو تانياع ال « اولا خادتك ةمئزأو ١
 ١ زمنا لفر| ا
 ساورد جبن انارق توييلا نيد نيب * اننرضي ليللا”ديلجتابو ان 1

 نارها تاي رطو ةيخا تمت « ايلح ابلابلا امطل الم اذا

 كا ذيف ثراحلا نب ىباض لاقو طارمضلا اهؤانغو هت ىرضولاو بلك م ساوردو ٠

 1 هعرصمناحو قاحالا فوأ * دقو 9 مدي تامرتف 0
 انابسسأ نيفوتلا نم ه4 هللا هل ايه ولو رشا
 اينو تلكنلا ىنسو '4 ارت ةهنضا تلا 3
 ساذ بح سمي همطخ ناك اذإ اصرح 0 بلكلاو ريثك اذه -

 نعاشلا لاق كلذأو هديص نم وهام كلذ ريغو روثلاو ينرالاو ىلا ١
 نضع يف ديم اباه لكص سودعلا 3

 - ىظأ  ىلآ هانيقدق * انعم صيتقا 0

 برتلاب نيغفرلا مطلب « اه ٌردف هيردتناف“

 برتذلاو جالا ريمج يف #* ةيهال يهو ارداف ١

 بصع نم نالوا دق * ا[ك '”نبعا.ج يرفف

 باعلا نع هيفد فاج # هب لهأ رومنعل ريس

 سنعشلاب نيرسكلا كمض # هيمطخمب هيل مم ٠

 بهل نم ءاونش ترسك * اك تاابلل ىتاو

 بجعملا نم هوف اندو # انك... نيح ١ سبتلا ااهنف

 فاصلا ىلع هئم امرأ «* هضفم ءاسعولا « لظ

 يسح ةدل ىرم لقأ م 0 ىناذل كلت ا

 كلذ هي هبرتعي ءيث 0 0 هب لها روعي ري هلوقامأو_ ظ

«+ 

 ىأرلا نديلا عامج هئموهل أ م يد 0 ه عاما )م( الياح ير هّوعمل » يف 0

 ناوين حت ؟) ا

0 
 م02

 يد سا مس وم اج ا



 ا لباخن «قرت#يو *« هؤامويوطلا اذهرمنتلاَقف

 لطاب هناعلأم د * همامط نم هسشن تهانل الف

 لبالبلا داقرلانيملا ىلعايعأف « هلادر لضف مونلا ديرب يشل

 لع اهبكو و مع بالكلا ءانغ فّرعأ ىتح هلوصف ىلع فقوو رحشلا اذه ىف ركفف

 0 ا ا

 . اهماح ف وتلا نم جادق نأ « دز م نأ تنقنأو نهدوزمأ

 اب | قر دوغو مدي # 0 و

 ع رق ىلا تيلكلا نكت نأ ةلظعوم 1 هم :رعشلا ناك اذإ ءارعشلا ةداع نمو

 5 رع نأ اذك اهتفص نم .ةرش ىقان تناك لاقو اثدم ردشلا ناكاذإو شحولا

 3 رج ابر ناريثلا نكلو اهنيعب ة - ةباكح كلذ نأ ىلع سباةلوتملا ىهبالكلا
 ا ١ ميركل ةباصملا ىف نوكت امإف كلذ رثك أ ىف امأو اهلتق اعرو بالكسلا

 اع كلذو ا 1 ]وذل ربع ىاثلا لودلا اذه ىف دبل لاقو مئاملا اهيحاصو ةرفاظلاو

 ٠ 0 5 3 ٍِ اهفءامعا 5و كلذ ىف لاقف كل ترسف ام ننعم

 0 الئاسو امكو ىلب ةرتقوخأ * هجاهوبابضلاقشناو حبصأل '

 3 الفاو تايدالا ءامد ” يرب اهروتح ىرتناشنلاكس ما لع

 58 7 "رابط رخآآلا لوق اهئامسأ ن :رمو ٠ شقارب تنج اباه أ ىلع : موق اهئامسأ ن نمو

 ١ اراض تمقربأ نيح ترك ذف * تنفق رد ماطر ل
 26 2 ْ ىدبالا ككلا لاو

 0 لطع ةيباج لك نم ه-- املا هيلع تابؤِتاَف

 0 . لصتلا عبط ذإ ل هني يكااذ حنتجا م ائكم

 ظ 0 ءامسأ ركذ مث

 0 _لتألاو ةحرسو فالع «* هنعجارب فقح نيضيفو

 ة*ديحو

 ةةعوف

2 3 

 )١( ةخعدن يف » راض 56
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 امل هبلطو ابلع هصرح ءدب ىف تاماركلاو تاناهربلاو بجاع الاو تاياالا 0
 نم ةلاح لك يف هسفننم دبملاو دملا يلطمي بلكلا ترف هبلطو هصرح يف باكلاب .
 اف ةبغرلا طرفو الع صرحلا دعب اهل هدرو هيدب نماحل هفذقو هضفر هبشو:تالاطلا ١

 ةريطملا ءايش الا لبق ضفر نوكي نأ بجاووهل كدارطإ دمل بهي مجر اذإباكتاب ٠
 البقم حابتلا ةدش ىف هسفن بمتأ اذإ باكلاو ءاهباع صرملاو امباط نزو يف ةسييثلا .

 انراصلاب ىيربام ان: ىلعو « شطعلاو سعتلا دنعهن رتءلام هارتعاو ثل كنع ارئادمو كيلإ

 ابفاوجأةرارح الإ كانه نوكت نأريغ نم ثبلت يهو الإةعداو ةضنأر يهو انبالكىلإ ٠

 نيللاو ةدشلاب فلتخم ىلكلا تبل نأ الإ .اهنأش ن :,م هيلع تعبط ىذلاو '
 ءامسالا تاوذ بالكلا نف *يش ىف 0 م كيدل سيل لكلا يحاض لقو

 تا اهرار أو 21 5 0 ابمار 8 ةروبشال باتل را

 اهءامسأ برعلا ارك ددقو٠ ا نبرفظم نب بانو نب ىح نب قاربلا ن 0
 رارض نبا درزص لق اماسشأو

 لئاق'”ءاشامرعشلا رينغنإف * ارذعمنكنإرعشلا طرت ١

 لباذ ءارفصو تايقر هل * هؤاتش ليوط يحابض تعنل

 لسالسلا نيفانعأ يف لتلقت « تاكو ىّربي ام هل نيف

 لوا وناس ردا. نادل كشف ع براسو صينقلاو القمم وماخس

 لماخوبف هصخشىدوافّن اف « هتنايح اناك نييقولس تائب

 لئاع كن) قالطعلا هل لو 8 هلو ١ عوج انام ذإ نمو

 لئاسملاهياعتردك ًادقو نآَو * 7 هءاححأ ىف فّوطف

 لمارملا ءاسنلارس نمو داور 8 لمرخو ىلاغملا لثم ةيبصملإ ٠
 لباه كمأ سانلا كيلا مذأ .« ىنإف مامط نم لهامل لاف

- 0 1 : 
 ىرخا ةخسن يف م ه ءالدحو (؟) « ىرخا ةخن يف اك » لازام ١(



05 َّ 
 كل هتبتك دق يذلا وهف ةاثلا ءالؤ» نع ىنغلب يذلا ا تذاع يذلا اديف 5 هنم أميط

 : يبا رعاالا دشنأ باكلا باكلا ىو

 000 تلك لونغ اغلا اننإو . « ”تلقنم ىبإف هلا 0
 بذكلا هيف ىلع ىنأبام رثك أ

 يدشنأو تايقرال نوكي نأ امإو نايم رعشلان وكي نأ امإ

 نونج كارتعا ناكن إنا فو *  مؤافش يدنمف ىلك و.تنك نإف

 يندكناَو

 000 حاح اور الإ نط ٠] اع تقال اذإ يرفأ-امو

 مانيب ىوكتفماجلا ىمسي 8 ور يف ءاد هالكىيصي يذلا *”ىلكملا امآفلاق

 مد ةيمالك ةلئسم هج

 0 ماهي شراب ركل مرك ذب اع "او ةيمالكة لأسم ركذنسو

 مولكلاب الع نول, ىتح نبدلا باب ىف كفن مل ةغالاب سانلا رلعأ ناكواو م الكلاب

 امم خلاه اناا هانيتا ىذلا أبن مهلع لئاو ) ا ظ

 ا ناو ضرألا 1 لا هكلو اب ءانفز انش ولو نيواغلا نم ناكم ناطيشلا هعبتاف

 .اوبذكن يذلا ءوقلا ل قالك حر هك رت وأ" تلي هيلع لمحت نإ تاكلا لثك هلثف هاوه
 : ركل اده ردص يف روك دملا | دل برضي نأ زوجال لئلا اذه نأ اوم 2 ابا

 يش يلصعأ نم لاح هبشي فاهمه خلسناف اننايا هانيتا يذلا أبن مهلع لتاود لاق هنأل
 0 رب نإو ايهاذ يلوو حب هيلع تامح نإ يذلا باكلاب كلذ ريغ ركذي مو هلبق ملف

 ع نم الا تيل اهإو ةيضوم يف مع | ١ ا هلوق نأ عم بنو كياع دش
 كلذ لق نإ هلا 1-3 ءيثنذ حايصلاو حابنلا امأو بعل نمو ديدش رحو ديدش

 13 لاقبالو ايدذكم ىمسال دارملا نوكي نأ ميقتس دقف اناني اوذك ىذلا موقلا لد

 ىذلا هبشب نأ ديعل سيلف كلذ نكي مل نإف ارارم مهم كلذ ناك دقو الإ اوبذك ممل
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 نب دمع لاقو اهرب ره رهو بالكلا حابين حبت بلكلا بلكلا هضعي ىذلا نأ ىلإ !
 باكلا ءاد هنأ امانا ني الحر ضع : ةشئاع ْن دن دم وأ وهو » ضل

 رثتملا تن تلاتف باللكلا ةروض ًااعل
 اةتيدتلا نب ىريمل كلوا ف عراز دالوأو ًانضاردأ كلان 1 ١

 ضع اولاق بيبش نب نمحرلا دبع مهنم دعس ينب نم لاجر نع ءابيصلا ونأ ينئدح) |
 ؟-اص هب هونأ اذإف باطلا دشأب ءاملا بلطيو شطمي ناك بلكلا بلكلا 8
 امنع شطب هنأ َكالَذَو ٠. ةضملا كل 6 بيصإ اذكهو دب 7 3 ال هتئياعم د :

 اذا دلو شطحلا دش

 دعس ينبل دبع (وهو] ]
5 

 مد لام برحلا دشأ هم بره هب 5 اذاف باطلا دش ءاملا ت

 نلاط تناينذلا يشل كؤابإ: «8 -"ةتلم ولج اريجنحاي تتسلل
 ن ىلعو تراحم نب 1 تدنلا 1كم الا[ ظفحأ ل تايبأ يو 0 ٠

 هفرعبل ظعألا دحسملا باب ىلع هماعو باكا ءاود بتك ا دايز نأ هاجر نق 9

 ضر ف باتكلا يف نو يب جلا يف ةرص ابلك تب 0 للا كاظذح انأو سانلا عب

 و

 عقنف هبجو ضعف ه> ول وخع مق وهو نيب اناا: هالو نم ايدبم ىمسل

 00 ملذعلا نود يذلا 6 قرت ىرسبلا هنيع نم نفملا عضوم قود هن

 مدلا نم هن جرخو ةحرد هتلذم كرو هقدش تااجو هه>و يلام ل ف

 رئاط قبو عزفلا هتكسأو سبنال اًءاق انوهيم مالغلا قلو هعم شيعبال 2 5

 يف ىدلو ا” تاتكلا ىلا داع دقو ربش) كلذ دعب هتبارو عضوملا كلذ طبخ مث بل

 اعد الو ره الو ؛يرب نأ ىلإ حبش رف طيخ يذلا طيملا عضو“ الإ رتشلا نم همم 7 ظ

 الو لياق نولوّش امم +اسأ الو اتاعالو اورج لاب الو هوهر حاص هر افإ تح

 ديفا الو تاكأ طق ابلك اورب م مما كفي عال كت نم 50 دجأ لو ري

 هسا يفو (؟”)بحمتللا ةيم» ىرخأ ة ةذمل يفو (9) « انمديأ قلاخسنلا يفك ريب لو 0

 بّتكملا (5) رردبلف « ةقلم را > ىرغ :
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 ٠ هئم هولمح دقو لوالا ب بالا يف لخ دال يدنع اذهو

 7 حاقلإالا 00 غلي هنأ متعذو : باكلا يحاص لاق

 ' ابلك اهلق بارتلاو مرلا جا 2 نم 22 صب هيب ىدل_فو ةحاحد 5 مه

 7 عابطق لا ةءاغب , كلذ ف هوءتاعحو ةدحاو 5 7 الإ 7 4 نكي م موأو 0

 ٠ كلذ لوأف ًاسنإ ضع اذإ بلكلا نال دمبأو ىوقأو بقثأو احاتلإ بأ ىلكلا

 اوي راغص ءارجاب هحقايو هلبحت مث مبأب راصف هعابط يلا هلقننو هلثم احابن هليحم نأ

 ىف دلوت, ىذلاو نيسنجلاو نيمبطلاو نيرصنملا نيبام دعب ىلع بالكلا رّوُم ىلع

 0001 دلل نيسلا وهو تلكلاو .كندلا عابطم !| "' ةلك اشم برقأ جاجدلا ماحرأ

 . كانتف هلثم احآبن هلاحأ حاقلإالاو لابحرالا عم هنألو هسنج فالخ نم اركذ ل ا

 نأ نوماعت دقو ٠ قس ال ناك نإو جاتو دالوأ راذصلا بالكلا كاتو صاردأالا

 1 ءذهب 58-5 م لغبلا عنم امإو عش دق ة حاقألا نأو ٠ يقال لاغيلا نم تالغيلا دالوأ

 هغمو يثاجنلا ىتأ هر 2( قل نون قوس الا ناك ءوزيعو'ناطتتلا وبأ لاق ٠ ةلملا

 كيبل ل يناجنلا لاق ةبلم' نب ديبع نب مضاع ىن دحأ ثراحلا تن يهو هنأ سما

 يسوأ تول هأنأ قيرطلا ضع ناك اذإ نفق نإ اة باكلا ءاد نم نشب اش

 الذ جرخ الو ىباكلا ءاود هماعث نأو دوسالا ن ةسمادق هنا جوزتت نابع

 لوف سي علا !! وف باكلا ءاود هتءلعو تعم حاكي ههوقك قدما“ مهم

 كلا نماةئوادن لحلا ناكف تراخلا تن همأو لحلا ةمادق دلوو ةمادق دوسألا

 لاب لاف ىعاشلا : ةوسف نباوهو سادرم نب ةئييعلحا نبا ىوادف ارمتو ةبّدع لحلا دلوف

 3 "ئىرب نيح ةوسف نبا لاقف صارضأالاو للا روصلثمو اَلع باكسلا ءارجا لثم

 1 امالك ىه سانلا اماذاترسه #« ه.اعو لحنا نا ا الواو

 - اونجو 61 ةسلون و عراذ دالوأ هللا دبع عزجأو

 ا كعضو للا نا ةاوعالم هلوق امأو ٠ بالكلا عراز دالوأو

 او برقأو « لاح لك ىلع بارتلاو يرلا ضب نم بجأو ه ىرخأ ةخسن يفو )١(
23 10 
0 
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 قدزرفلا لو 1

 فادا وهيذلال العا وذرامفش « انءامذضازملا ىلكلابرشن ولو 1!

 ينفشأو بلكلا لكلا ةضع نم ىنشن كوللاو فارش ألا ءامد نأ نومحزي هنأ كلذو

 لاق مث .اهتفشانءامد ضارملا لكلا برشت ولو : قدزرفلا لاق اك ًاضيأ نونللا نم 1
 : يبعاج وهو ةيرفلا نب مداع كلذ لاق دقو ٠ فادأ وه يذلا 3 وذو ظ

 فقاو يساطنلاو لابك نامد * ةنحم نم هام هتوواد 3
 »و 7

 | سيو فراص هللا هداك "يش *| #* هدح سك 1 9

 ميركلا مدلل نأ ل لان امش كزالا ءاقذ موق نأ نوه انباعصأ ناكو

 سعابشلا لوك مم لع 1 اد ناو مينلا راثلا وه

 رب دف نينفأو ٠ ندمان سا
 بضغلاو ظيغلا نمتلك اذإف.باقرو مجامج برضا بلك :م هل وق ينعم ىلعو 1

 برشي ةقيفملا ىف امد كانه 3 ناو تكلا نذ ءام_كلا وه كلدف هرأث كردأف 7

 لوقو ٠ ازئأج ليوأتلا كلذ ناكل ( فقاو يساطنلاو ) ةءرفلا نب ميما لوق الواو 0

 سوحالا نقلا

 ءافش ىلكلل مولا ءامد * ورمتنباةباعث ءاقنعلا هلو 3 ٠

 ىثعالا لو باكلا يف

 لك 1و نم ناكل 3 رق « مدنم قراثنيا رمعو ىناوأ

 ةعمو نب ديبا لاق ا نا أمه قرف هنأ ىرث آلا

 بلك نم ءرملاب "له ةلاملا ىلع مهكلمل موقف ىهسلا 31

 رخآلا لاقو ربا هيلإ اوبهذ ام ليوأت ىلع كلذ ىل

 باكم هيذيع نيب راثب هاوك- اف تطأ دق ىريمأ صأو ّْ

 » لك ةلىخا 0 ىرذا هؤعسأ يفو خي
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 لهب
 د باتحاتجمس

 | ةحلسسفلا زاخ الا ةراسلا لاثم الو ةفورتملا رامش الات لكلا تحاَض جاحتخا )

 ( نم اهنم براجتلا تجرذيتْا امو امف نايعلا دجوأ امو ةروثألا ثيداحألاو )

 © ةدارملا :اهطانفاو ةدومحلا اهقالخأ عضاوم نعو .قفارملاو عفانمل ا

 باوب ألا رك ذن مث باكلا ءاد نم ءافش كولملا ءامد نإ (برعلا لوقب أدبنو )
 : نينا ضعب لاق اذه ا:ءالك ردص يف انمدق امل

 ءاقح ا 6 رجحم # ريمجخ يأ دعلا نالكلا ىرأ

 اوءاضأ م ءيضتست كن أول « نانسينب هوجولا ضيبلا نم

 ءاثمعلا هيغل ام رونو: ©... تاقتسا اذإراهلا سوش

 ل ءافشلا تباكلا نموه ؤامد 0 -_- 2 مراكم ةأاثب

 قدزرفلا لاقو

 لبخلاو ةنجلا ءادلانم ءافش #*« مؤامدنيذلا نييمرادلا نم

 تايقرلا سيق نب هللا دبع لاقو

 ناك نم كوأملا ءامد ىنشت . » 1 تيفتشاف سكتلا ىندواع

 ور نب رجح مهلتق يتناول ىدنكلاسابعنا لاقو

 باكلا نم ءافش اًرومات نورت ه 53 لتش متكج اصعلا ديبع



2 
 5 ١ م4 ياتك ما ملا 0

 00 ناوي
 0 طحاحلا رح نب ورك ناهع 2

 007 77 70آ7ةز ز ز 1 ]

 نيابي وم هرسنابه

 51 ع هءر ٠8 ةنسيفوتملايرصبلا

0 

 دي سب

 زهر : وه تاتكسلا اذ_هو

 . ع « بردلا يف مماجلاو بد الا ىف عرابلا

- 

 1 نأ اورغمل اونا عرفا حاجا

 ب راج لعو »*

 ندم رج نوي ب و

 يح ما9همهو  ها#الا# نس 2>"

 اب عما رمي قر

 م
 ا

 م قحا/( كن( "هاون / قون( ول /(فون)( لون( قون( قون( كون( ف ونا( فون 7

 ا ا ا زازا ا 00 000
 دج[ يدع حج





 « ناويملا باتك نم ىتاثلا ءزجلا »

 رابخ لاو ةرئاسلا لائمالاو ةفورعملا راعشالاب تاكلا بحاص ججاجتحا ب باب

 براجتلا تح رختسا امو اهف نايعلا دحوأ امو ةروئلل ثرداحالاو ةحرحبملا

 ةدارملا املامفأو ةدومحلا افالخأ عضاوم نعو قفارلاو مفانملا قاما نم اهم 38

 بالا ( هاثين ١ ىذلا أ مهملع لتاو ) ىلاعت هلوق ريسفت يف بلطم <

 بالكلا ةهارذ ىلعهب لدتنام ١٠6

 0 كلا رخا 1 مسا ظ

 سانلا ةنسلأ ىلع ىرحجب ام تلكلا ردق ىلع لدب امو 0

 ه:م وه سيلو باكلاب هبشي ام باب ه0

 ظ هنفرعم ىلا جاتحيام » 0 ٠0١



 ا
 احلا 23

 اير ىلا رفصأ رق 0 * ايلا ىلا سبملا بلاخلا ينثمو
 ايلع كاذ تئرو لب ثداح *  ثارت نم ةيجراخ نكحن م

 يثعالا لاقو

 اريعبلاا,مف تقرقرفيصلاف س* ورعلا ءادر درب دربو

 سيال ةليآ نخسلو

 يلد لا لاقو

 اهرزاج ثرفلاب ىطصي ةليلو

 ةدحاو كابل حبطال

 قدزرفلا لاقو

 تكتمو ءاينلا قافآ رمحا آوا

 الانا لبق لولا عيرق ءاجو

 ةرند لك بانطالا تكتهو

 هنايلب 1 30001

 ا ان ن باك لتاقو

 4ر 1 ا ٠ حبصأ و

 : 4« ىباثلا ءزألا هيايو لوالا ءزملا 3 0 :
 700( ةفؤرمملا راعشالاب باكلا بحاص جاجتحا باب هلوا )

  اهعاد نما ىرقنلاب صتخم

 0 يدك اوتحم اذا

 .اريرهالا :

 )0 ايقافأ ىر الو ءاتشلا نم

 ” فجرح ءابكن يللا تو روسك

 : 0 هو هلق تءاجو فز

 | فرعأ ىلا قناع نم كنان اذ
 ف رحت 3 رانا 7 نكو

 تعكتم الصلاو امم ضب ربا
20 

 فدنم نطق بينلا كفاورس لع



 ( 3 1١4050
 7 باكلا اما بأ باكلاعد # اكد قا هو هنلا انعقو 3

 باغت ىبب يثعا ل
 لا دازلا ىلع يمنع لكلا « .هترفثديخ فازلع تيا 1

 قدزرفلا, ٠

 ادقوأباكلا حبني نا يبأاماذا + قىلإ الا فايض اللا عزت ا :

 يان بلكلا اما حبني بلكلا عد ْ: 1
 رخآلا ل
 مان كلابأ ال بلك لك الا 2
 قدزرفلا
 ادقوأ باكلا حبي نا يبأام اذأ : 5 5

 نوةفتربو ىلكلا ركذب نوفشش ا 0 مثلا ىبأي باكلا راص

 2 وهورخ هلا لاقو ةقيقملا لع ناك دق هور كذ ىذلا مالا اذه نا ىل ٠

 تكار ةعسر نم يان ال ندا 0 ةنامعل وأنا ودك :

 براقتم هوطخرارملا بضك * هؤطوليالارخبالكلا

 بذ وهو ةعافل نم رظندو نإ هبوصو عشرا انينع تاي

 6 ا نم بدلكلا رثا دق كلذ عم هباو 1-0 ءافخاو هوطخ ب بر

 0 5 سم 7 0 ذهو ساروا

 رجحلا ا 7 ل + تل باكارمبأ

31 

8 

0 

 تارذق الو ا نإ هني ميقصل بكت -||3ز

 هم >> ةتحي د رص 5

 ةداع و

0 



 تل 0 ١ 0 ب 7 0 281 5

5 - 2 2 1 
 "ب 2 0 1

 تاس ري ل

 ا

 3 0 جا

 لبو ةفئاث تيفحو لاق 6 : دار امناو نجلا 231 فر درب لوف

 دك برشغلا اذه امناو هرسا نم ىلع مؤ امئف هلهأ هرسأ اما باكلا ناكناف

 | دانا ىلو مسمأل اولاق « ميبلكفايضالا حبتتسا اذا موق

 1 ةمره نا لاقو ٌمرعصو مث مع | أ رتح نكلو نوكي ال اذه نا مولعمو

 3 9: بالك ىلع هتادف تحن ه حبل سم قرا اذاو

 3 ظ ْ هيبم نا لاقو

 7 اروسنلاو رباودلا اهرفاوح * ىكشن ىمش نمل يملا انباج

 0 زر رئاواقنا قوملا لهاأؤ © ىئدمج نين نملط نا الف

 0 اروقع ابلك مهلك شراب « يتح قيفيل مهلك كيمو
 32 يبارععأ لاقو لثم وه امنا نوكيال اذه نا مولءعمو

 1 ار ال "000 ةليعأ لإ 8 ةصرف دما بسحي دفة 1

 1 | كك ءامكلال هنرك * هحاب ميركل بلك لاح

 0 ةمره نبا لاقو
 1 9 رثو يعادلا هب فزي مش * ابعبتي ىملا بالك نم ةحرفو

 3000 نحن الا لاقو ءالؤم لوك ادبغ

 جلاب اما حبني بلكلا عد ه# هبلك مطي وهو هيلع انمجه

 رتس اهنود نم ءارذعلاككراثو ه يرقلاةيشخ نم ىلا فلك 3 3

 1 0 باغ ىنب ىشعا لاقو

 ” ايالكلا تتنخءاوطالاىلع « ورمنب ةيواعم تلتحا اذا
 انابج هلعجم ةرسو شرخغءو دسوم ةلصو قون هلمو موءطم ة هلم باكلاف

 0 ْ ةكيطحخلا ىف يارلا لاق ام ابانو

 لاس وهف هفاض فيض لك ىلع « هنا ةقطمحلا هللا حبق الأ
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 هىماغ ننام مهريغو .٠ هموق ىلع زيزعلا دبعل

 هرماع ةلها كرادو ٠ ميهاوبأ نيلأ كبابف 2
 هرئازلا اهتنباب مألا نم ٠ 0 سنا كبلكو '

 هرطاملا 3 00

 دال لكب * انتا انمو ءاطعلا كنف

 2 مثخ نيلاله لا

 لا يرتنيح كقكو 3 ظ

 ا امايتغا ىلا ءونشل يلاو * ىبراح ةرابز 1 ىنا 5

 ش اهبالك ىلا سأأت مو اروؤز « احل نكاملاهلس امنع باغ اذا ٠
 اتلح-ل لوج يأ ن م ملاع ل كا ُثداحأى رادلاب انا امو 0

 امانتجاروءالا ةأوس كيفكيو « هؤامكيفكي نطبلا بارقذاو ٠

 ةميحش ن روب را ناكو ةنافس ابأ ينكيو هللا دبع نب اح وهو ىناطلا مئاح؛

 ظ . ريطلا ريم ىربن
 اهتووتم بيزردلا تينا لك شو 95 هنالك تره سايل ليخياماذا ٠

 : اهريبض سمت نيقالاماذا داوج م ًاطوم يتب بلكلا نابج ىلإ

 اهريره اهرتدي نم ىلع ليلق ه تدوعو ترقأ دنىبالكن كلو
 هن دار , امئاو باكلا هن داري سيل بلكلا ءاجه ن رم اريثك ناوي 91 لآ

 نفرام اضبأ اذهو همتشنم ديربام غلبيل مالكلايفةلصوبلكلا لعجيف ل

 سعاشلا لاق كلذلو بالكلا بابسأ نم هب.
 دسوم باكو ةقنان ثيفحو * ملقم ليل نول كبيس نوى

 ذمحن ال مال كموق فيسمو * ةنيغض كيلع لمتحم كوخأو ٠
 دوسالا كيلا امهحأ لبال « طاسدومالثمكدنءفيضلاو ١

 رخ الا لاقو سعاشلا لو

 ليصقلاوزرم لكلا نابج *« يتاف بيع نم يف كياامو ٠

0 : 2-8 
94 
٠. 
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 الجر رك ذب اهغلأو بالكلا سنأ يف ىعاشلا لاقو
 قيفر ديرثلا ماقلتب نكلو « اهعروراشملاقاوستب فينع

 قيرط تاياغلا رايد ىفهل » هبوثْمضعم باكلالظي ديئس

 000 رخ الا لاقو

 .َ 0 م © هيشت بالكلاو ثريوملا تاب
 9 ةمرلا وذ لاقو

 ّ 5 000 وبكنملاجوسن تدمو : » ىتنفلا ىتح ىلا بالك تبأر

 تبان نب ناس> لاقو

 لضفلاميركتلاةيرامنباربق * مهب أربق لوح ةنفج دالوأ

 لوالا زارطلا نم فوت الا مش * مهنا رجح ةيقث هوجولا ضب
 لبقملا داوسلا نع نولاسال « ممالك رهنام يتح نوثني

 0 سعاشلا لاق ينعملا اذه يفو

 3 00١ حرسلاو ةءابلا تيحر « عم ىف كتي تاوبو

 ١0١) محيبتسمل بالكلا حبو * مارضلا بالكةافعلا ت تفك

 ا حيفألا ملاك ديداخأ * ىلعملا كان راث سعد ىرت

 00 حيضو لاك زمشلا ىلعتننكل « غلاز غن ىف تنك ولو
 همه هلا امومي نوكينا ىنبني ام هنكلو بالكلا فلا رك ذ يف سيلو كلذ ل امو

 ” تعج

 1 2 تاصلا ىبأ نب ةيمأ لاق ة ةديدش ةحاح كلذ ىلا كو راعشألا

 00 1ك ”ةيوصنلا فرشمىرذف « نكلو كاوتنم تاياينلا ال
 33 : لوألا ينءملا ىف ىلحلارازبلا لاقو

 000 ودادي نيسان م 6 . محبي ايف“ سانلا فا
 1 2 ١ '" ءاصع نب نارمب لاقو

 - ا بيصتل تايبالا هذه قالا م يورو )١(

 ل



 (ا91
 ىذدعسلا رخألا لاقو ٠

 ريطأ تدكف ناسنا .توصو ٠ ىوعذابئذلبتنًاتسافىئذلاىوع. ٠

 رخا لاق لاقو ٠
 حالا ةيلان روفلل 0 « ىدنلاساح:سمربللاو يوءواعو

 )م

 5 ىوع اراب ليللاب رب لو ىرقلا سمت و1 ازوأ ايغاب ناكاذإ لجرلا نأ كلذو ٠

 سعاشلا لاقو 0 عضوم ىلا كلذ ىدتهف بالكلا هنحتل ١
 حزان ضرالا نم هاسمو انيلا * يرّدلاس هاب يرثلا لهأ حبنتسمو

 ماهالا نيو لاقو ٠

 قورطءاتشلا ىراس نم ناحدقو #«# هتوعد ود_هملا دعت حينتسمو 1

 سنأ يف اولاق امو يلكلا يحاص لاقو لكلاو بئذلاو ليصفلا ءاوع نِماَذَِف !

 ةيرثطلانبا لاقو هيلا نسحأ نمو هلهأل هبحو هفلإو باكلا
 ادوبعو ةنامأ كاذب يعراو « ادوعومل يزمنأ ورمج مأإب 0 ظ

 ادوقر نهروتع تكرت يتح » يحضلابكلهأ ب الكتقرطدتلو

 ادودخو اعرذأ تادذسوتم ٠ اس حرت نم بانذالاب نر 5

 رادلا يحاص ىلا باكلاركشمل 5 مكدز مونا رخل محأ تنك و 8 > رخال

 رانلا ىلع هيكذأ درولا راثملاو ع نيك هللا حبرو تيان كل

 راقلاو قزلا ير فرعي ناكو - ىرسعلأن يحى رب اكلاركناف . 0

 ىخ.شلا رامحنب كلام حدمب وهو فاألا ىف ىف ينيقلا ناحمطلا وأ

 لذر لك كرئاو مهيتل « بكرلك يفاكلام حدمأس

 لزيو سدس ةلج ماظع * ضاخم نم ةراكبلاو انأاف 0

 للهأ تينو مهم ىنأك « .ىبايث مهبالكا تنرعادقو 0
 لصاو عرف نم تئشاماحهل *« دايز خش ينب نم كب تع 0

 0. #8 رص



 00 (غا9.)

 »*# 00 معراج كأ ملأ

 سعاشلا لاقو

 « يتباؤذ رسشقت ال ؤرمأ يناو

 ها هب ون حرا طشكتسأ حبنتسمو

 « 'هفاستعادماليللاداوس ف يوع

 *« يرتالتوصلا عمستسمهواخ
 © المن يصلا رضا ام اذاذاكي

 ةمورلا وذ لاقو

 « هءاوع ناك وز بئذلاهب

 ا

 »+ ه4مالعا ةسماظ : ليتم و

 روظنم نب (نابز ) وج ةفلعنب ليقع لاقو

 « مهرارش الا نزام نم نمل

 47 4و ءاشعلا نيد سرعهد»و

 * ىتّراو انهو هش دق

 * هنرذش ىوعل هتكرتف

 *« ابعز جي ءادرج ةفوش

 آن ةبارق ىذ نم ن سحلب م نهاذا

 0 رايد ف يلكل

 مسي واوعو ماطتب

 | ا عرشيل وأ بلك 3
 0مل نيببملا ناينإ مم

 0 وهو 00

 :زيغب

3 0 : 

1 

 - لثخ ليالارخآ ليصفءاوع هب
1 
0 

10 5 "1 7 : 
0 71 

 1 ماع

 م 24
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0 4 
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 لتملاف ءاونالاف سبملا
 ْ 0 هناك ةالفلا ىئذ

 10 ل حلم عل

 ِ 0 ل هناك حولي بل

 اميرات تاياعف ىلع

 .. امولواهداسجأت -راهامد
 0 ل



 ( مذ ) ش

 اهنا ماسو هيلع هلل ص هنآ لو مر كلت نا نافع نب نامع نب دل ده نأل تالكلا ل 2

 لودر ةرتعل كيدلا لتقف هنوم بس ناكسف هنيع رقث نامعراد يف كيدرقن نم تام ١

 كيدرقندق ةوبالكلاتايانج ن ء,م هب /وءظعتا أمث ريثك نم معا .ملسو هياع هللا ليص هلا 3

 ميسا يب نب :نايزلا نا نع قلبا م ديو ها نبانيعوادابع نيكس نإ ْ

 ةماأ تنب نيعيف هتصيسل ع نعطف كبد ىئووتاف ةرمخا هتب ر 247 ” روعاف ديما ىف وغوا

 دوةغاو هلك ابهجو دك ىنح اهيلا تاصوام هللاوف خيرا ىنانأف ةماهث لاق سرتشأ نا :
 بجعلا نمابجت ةمامث معز ايف كدا اذه نأش ناكو نائعلا تزاغو نانحولاو 000

 ىذلا لاقبلا تينت لاق بالكم هب لاي 5 لاق دهنعاكد نأ رك ذ الجر ناركذ :

 كلذ ىف اونهارب دقو بالكلا لاق ىلا ب هجو دق هنأ عزف كبد .عهتلاسف هدلع :

 ةحلصم ضدبل امو تجرفت ةنكم يف هتلمجو هنوصأ تنكو هترتشا يتح حربأ لف ١

 5 ىلا لبفأ رخا . كيدو لاق 4م ىءازح اذه ناكف هيلا رظنتل هده يلب تاي

 نل شيرق نم لجر لاقف هييعو هغامد رن لبقا مث هتباؤذيف "ىو يت> رحم نب ديذ

 باكلاو جاجدلا اه امتالناك ام لاطديزةباؤذن رع كييدلا اودرطأ دمللا نمكلذرضح 7
 نم باجيو ةتشا رح هللا مفديام ل ١ د 0 3 حبسل ادب هل ناف لوقا نال

 مْ كيدلاو لوضفللاال لخاملاو رودقلا# ناو هو رمغأو 1 عقانلل

 2 هريخو نفر لا خم الوجشلو سم الا لتعو 1 2 نوب ملا ١

 ناهربلا ىلا جاتحي يذلا لوقلا نم ده نوكيف ناطشلا نم ل هنأ اومزي نأ الإ

 ه.شأملا نم عابس بلا من“ ءو صوصللا نم سأ اناا ا حر بالا ان شا

 نم ىىدب اع مظع هيطخو ماع هعشنو نانع كلذو عرازأا يف و بلكلا مقت مم عضوا

 نم طق بفقكو الو ةساقملا فرع مو نزاو و لاكي م ناطمشلل كيرلا ةسار:

 0 ءاوملازوكيو ءاسنلا ىأر زوجيال هنأر رمل ايم نآىلعكلذب لدو ةلتاق
« 

8 

 0 ةغنانلا لاقو . لاو

 لاق هل وق: 00
 3 املا هباوص هاذا



 5 / نيف :

700 

8 5 

 ويخغة 

00 
34 
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 هرك دفو الاح نسحأ كلذ ىف تاكلاو ءاسذلا اهارت ىتلا عضاوملا يف سدتلاو 0

 ا ايصق دانلا دنع هل نال ةصاخ طلاو جاجدلاو ةكب اوبال 2 ةفايلاسما

 ىف ىرجي مترك ذ يذلا ى :ءأا اذهف ايافصلا سو نع الضف ءابظلا نم سيتلا كلذكو

 ىذلا ليبقتلاو بنذلاب مدكلاو ةراشتسالا نم ةصاخ ماخلا نأ 5 ةزالك وهو

 ءارقلا دعل هنم نوكي اع 1 د0 نحملاو قومتلاو .بهتلا مك هله سانلا س 0

 0 مترك ذام 00000 اهرك ذ ريغل اهناكماو رك ذال يثثالا بوكرو

 0000 كلعلو لومرع ءاراآ تناعاذا ىلأ رومالآ هذه نود ر 55 ةراطحلا

 ثدحو ةلفغلاةعاس اههنيو مونلاىفا ,ضراعي لومرغلاكلذ لظ لزي و هلو أبلعل

 ىلا مظعأو 0 مكرتو لح رذقت امل زامتحالاَو هلع رذقنال 1 ينم 0

 دنع نايدصلا نرقعلام ىلا هلع عينشتلا ىف نويهذي منك ناف رفصاو سخا وهام

 تاكلااىلا مينايبم يأ يذلانأ ولف شيرحتلاو جيبنلاو ككحتلاو ضرعتلاو ثبعلا
 نب فنحالاب هولزنا ةحر عبلقاو نافل دعا نايصلاو كيلا فاحص حاحلالا نم

 رخام حبقاىلا اوجرخ ةفيذح نب نصحو ةرارز نب بجاحم ب مصاعنب سيفو سيق
 الك ايدحو ف دعلو ةعاللاب قحاوبف هند لد قود دخلا ممم عب نهو باكلا هيلآ

 مو ىلع 9 وهو درملا يف وهو هيلع ددرتيل هناو 200 ءاقلت نم هردعف ىدص 05 ع

 | طراألا قامو اخاورتداو امثذ ىلاعت هللا. قلخ ريك ا وندب الو همشي الف

 0 و2 ضرالاىف الو «بخاص تما يد او مث الإ اببرغ ابلك قلي بلك

 هل هلاف 4ودشل بك 4م يندب نا دعلا الإ سوواأنلا ل لدحو هنو لع لنزع 2-1

 انآ للا لكك هاو ةلح ,ةفاطال تيم مأ وه ىحأ مدع همش ىف هيلع ىف

 يد وهو سعاشلا لاق كلذلو هتسأ اونهدب نأ سما نم كلذ لوقرعت > مهماف دولا

 هيدورملان يدب أسان

 مارش هلو> | ودحو نهد 3 0 اوحسم تيممهمتاماذا

 تاياج نم مظعا كدا تاياثح نك دحاوف بالكلا تانانح متركذ اذاذ اولاقو
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 اقر ءيث بذعأو اهاوذأ ءيث بيطأ بالكلا ناامأ لاقمم اهليبقت ىلا تيوهأو 6
 ىلا انو تو .٠ 3 9 تمهذاولو 0 نم ابكللا نا نكع يلح

 2 لاق ىهجوو يف ماقدخ كاف ريغ ديرأ لير نان األ

 وتلاب كدب ةقفص نتيطعا نم لبملل ادع نع تعزي له كيلع رتسي ىذلاب كلأس ظ

 نح 5 هللاولاق امملا نحتل كل ا تاقولاق كمن تحاف كلذ لا تننح اع لا

 ريصل دكي م ائيش دوعل نمو ءاسأو لاحر امس نيب "أما كدعل / تجوز دقاوايل

 ةءومح ذخ مأ لاق تابلكلا كيني نم سارحلا يف مويلا فرعت له هل تاقف لاق 4 4

 اسراح ناك اسراف ناف ى امج اسراف دخو ةاشلا أم ل دخحو نراك تح ذخو رمأل ١

 جنشتو حبقو لزهو خاشوةنس نيس بالكلا كان هنامت زف ايقلح ناكو ماقال

 قى ري ةعمناكو لاق هك ان َىح ةهدئنع تلكبل لاتح لزب م لادا كش النك :ح

 رح4 ' هأمرف ةبلك كذب وهو بدحالا 8 اذه نئافىلع فرش م صودا هل

 ءش سيلو :لاجرلا كننتو لاجزا ابكيفبو ءاسنلاب ممأ 7 ىرت م بالكلاف لاق هغ

 ِق ةمشحول /| ةيداعلا عابسلا نم ن< قا « لتقلابو ذارطالاو تايقالاو يل 3

 كلذكو ةماعلا رارش ىلع ةبانجو ةيشاملا ضعل ىلع اماومعابل ناف قرفلا ىفالا ةح ةحا

 لماو رامج حر وأ رونس شخ وأ شبك حطمأو ريعل "يلو نم 6 اب نأ ىمع امو مثأ

 وأ امد ا ادع *رأ| لانال ًاضلأ كلذ لعلو نيترملاو ةرملا سصهدلا ْق نوكب كا 8

 لاق مهلاهأو مثرود يف سانلا ء ءاكرش 2 تاف هلا 0 4 م بالكلاف لمتع كول 3 1

 نئاربلاب حوطسلا نيطرسقيلاو نوهذت حالسلاب ىذالا ىلا متتكنا بلكتلا ب ظ

 كلذ ف 0 رونسلاف لودصقت : بورشلاو 5 أملا ردقو حالسلا نكن قل 3 .

 تافاوطلا نم نه لاق هنا كلذ 7 هياع هلل لص ينلا نع 6 |

 5 أ بالكلا عفان رافلا ل 3 ايفا م مهعأ ايا 1 رفتعم رين انسلا يف كلذ ناكااذاف

 3 1 بالكلا يف هنأ لع ليد روتسلال كلذ قالطا فو 6 دامتعالا 31

 لغبلاو نوذرمبلا اللو سرفلا مين 3 روبغلل ىنبطام هنأ يرح.ءلف هظاعتا نم متركذ

14 
 7 لا
0 

 "0 فه

 م

2 
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 00 ريمأ نابزرلا جانب مهابخ ٠ امأكاوحارف ابلك مهتدوزف
 ١ 1 ارا * 3 اهوكرت 25: أ

 ربه ربرسلا قوفدل تيد «* ةنخدليالارخ | نم تن اعاذا

 ءافعلا بزلا كلذن ىصو ءاعرلا بالكم بلك وكي الجر رضلأا هاى ىرطقيلا متزو

 ٠ ايخاو راو لالا ل ةدئالاو ةازلا ن 5 راحاك عببسلا ن نمو اهنم رفثلاو اهرفث

 ؤفسانلا امأ هاش امصتغام اا دلو ةيعدتمت ا أبماممز ذ ةأشلاو ةقانلا

 احس اريسأ يتبف هيلع تدقعف ةبلك كاندقو ليو لع قرشا الفير ولا مهني داحأ
3 

0 

 كَ : ةهيلا هسأر عفرف هتفلطاف امبنج ترضا لحرلا هب حاصفل لاق تراد ثءح 0-0

 01 حس دن افاقرل *.| هنا هدرا ةز اال فرم « ينربخو وه تاباك كاين يأ هل ةاكخلا

 اننا أر ذ ةباك نينا اذاو طئاح لص ف رءقلا لظ يف داو و ه اذاف طئاحلا

 33 0 كلذ يف ناسنا لمأتفر مقلا ةماظ نمهعضو# ىلا عجرب مث رمقلا ىف ل اخدب

 اقف يلع بابلا عرش دغلا ٠ ن“ 00 دق ىلا هتءاعاو هت« زف لاق ةبلك كيذ

 ارب ةلاح و لع ىضموأ رخببلا بك رتب كنا ثنناق دقلفا كلب ءاجامو كتجاحأم
 00 رار ريس "لع رتست نا كلاس كاذف تاعج لاق

 الو ةجوز هل سبل سراح لجر لك كادف تلعج لاق ةلك نم تنبنشا | كيو

 و || لك هيممتنإ فاخي اف تاقف لاق مأ املا ماظع ن .ك اذا بالكلا انانإ كي وبف

 ١ دوا يلالو هلا او تدي اق اوال ريغ امم كلذ

 دقعت لب هلأسأ نا تيسنو لاق هل ر ةتسلا لل هلك هبعوب دار أ نا هنا ىلعو هتكر ال

 ا وا لاين نيالا دعل هتيفاف بالكلا روبأ ىلعدتمت اك سانا رونأ

 لاو باكلا نيب ثدي: : ثوهاما اضيأ كلذ لعلو 21 ىلااهمف هلخدنال هنال هياع

 ةاويملا ثانأ ةماع تكن دق لاق وه بيطف تلتف لاق ماحتلالا مب ملاهلتخا اذاف
 1 ةرارحلا ةدشلالا كاذام لاق كلذ فيكو تلق ءاسنلا 0 52
 ر زل ارفاق ءارذلا برقو كببلصيف ءاملاراد اذافهل ت تاقف سن أيتح ثيدملا لاطف

 : ع 84 7
 3 - ما 5

 0-5 ع - 7
 "0 خا ع ”#ثع 5 -
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 نافاعغ نب هلل دبع يبب نم لجو لاقو

 ناعلاثب ترثك 1 نخدىلع 2 ةبادك دون قدس م تنأاذا

 بناج سانلانم ضيع ةودعل « ةدع ءوسلاءرمأ قبتسالىفاو

 براقالا بالك اهواجت ملاذا « ابعنو نيدسدالا بالك فا

 ظ 2 نب ع لاو

 اهئارت اهناز ذا تابللاو ه ةكيلم نمديحلا نش 3

 اهيحاص بالكلا ماثوس «. انلا مجه اذا ةليل 7 5
 ىضربال هنا ىلع هلورو هحالس ةرثكل هلهأ هراذقاو هسفن ىف ةرذق لكلا فو كل
 نكي ملولو بيرختلا كلذ يفو هرفاظاب بمْسو هنئاربب رفح يتح حوطسلا ىلع ح١ ا

 ىخيالام عاتلارح داسفا نمو مونلا منم نم فكولا يفو فكولا يبس نوكي هنا ال

 كي
1 

 عمو راوزال ضرعتلاو بانثلا قشو نادلولا ميزشو نايبصلا نمل 1

 نوكيو ثبعلاب هحبمو هججرو هل 2 0 هطلا ا أخ ي

 جاوزالاو 0 اهفو رادلا ينوه "ي سأبو تلقو مهبلع بوتولاو م
 امأو ف امأوهو محلا صهاظربأ ه 7 نا كلذو تاقوشمملا تايظحلاو زارت

 تاجاتعوأ ت تابيغم نكي نولعأو نور ظعتاو طششا اعرو هنراوأم ا سيل 6

 وتب نب ”يناَض يبر دقو نم! 3ع زٌءاذاو نرلخ ةييغ دنع ءاسنلاه يلا ع 1

 اودعتسا ىتح مهم دايو ل نارك ىمسإ ناك يذلا ىاكلانا براس

 هب 6 يذلا ىنعملا نا الولو هنع ىلأعت هللا ىذر نافع نءا نام كلذ ىف هسد و ب

 كلذ فو“ ”ةسح ىفتام ىتح غلبام ناعم ابامل هلثم فاخنو زوو نوكيا امن :

 ثراحلا نب يباَص

 ريسح ىهوءانجولا أم لظت ةّقشزاحرتدفو ىو مثجت ٠

 هنع هللا يضر نانع علض زم ريك ًاهاض نأ راخألا لها. قفا هني تن ول وق

 قارعلا ىلو امل ًائباض لق جاجبجلا نأو
: 07 

") 

 وا 0

5 3 : 
3 
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 رمأ ” 01 عراف ناكاذا لكلا كتف كلا بويع ترك ذ لكلا
 1 !ءم طاريقلاوطاريق ن لزو موبلك اهم اذا اذا رو>الان الا هاصقا ىلع ىنأي ىت ج> رادلا

 اجلا ىلع ىذالا دشأ بلكلا ىف تلفو أهرخا 1 ىلع ناي نا كلذ ىلع ثبل: دعا

 ..ا لع يذلا مث ثيدحلا ممسي ناو راهم ةلئاقلاو اليل مونلا همنع ليخدلاو فيضلاو
 6 2 ةدشب يذؤيام باكلا يف نكي لولو ديدشلا توصلا نم ةنؤملا نم حابنلا

 0 ةماداب الا هتوص ةدشب ىذؤي امم كلذ يف ناكل بالكلا ةيوام ةماداب الا

 طرا 0 ثردحلاو مالكلا نم عنممو شيعلا صن ا# كلذ يف ناكل بالكلا

 0 هراختفا ضعل يف ةيبس نأ

 0 0 ”00 اظل رثلا نسعد: .  انهوم سمضلا ىلا ماوةل ىناو

 | لما |نأ امب ينم ةق ' لع *» ةريثك بالك هتاجاف اعد

 4 احلا ناصن نأ الا فيضلا دب * هزوم دالت نم يفيض نودامو

 1 0 “ ةميه نالاقو

 0 بواج عافيلا يف مهل تلقو *» هتوصل ىلك تبن حبنتسمو

 0 8 ضاق نيرار هلأ لوس ةيريخل * ىوضلا هسمدق توصلا ىخ ءاخ

 | لك م دويل هلا كلتو * هطس ىتح ترشيتبياو تيحرف

 00 1 ماتو

 0 7 عين نبع ع : هباك مكي وهو هيلع انمجه

 000 رارض نب درزم.لاقو

 _ بقاو ةرازف نم فينم فاض اذ « يرقلاب مذلا قتا امالغ تأشن

 2 ا باكلا حب نوديفأ « هتوصباكلاعمسا راسب ا ناف
 ع

 5 : درب نب راشب لاقو
 0 بابل 35 نيقرشلابو * _ ىدبع ل 2 بايقلا هل هللا قس

  بالكلا ةقاث ناعرف ىلع * تاو تيل الب
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 ىذلا هلبو هءاهو هلاج ىأرو هار ناك نوكي نأ ريغ نم هوجب لاز امو ريهز نبا 1
 تيدنلا نأ ىرت الآ كلسمأ هيلع ةقرلاو هلالجا نم هتبحمو هليضفت نم سوفنلا ىف عسا

 الاو ةلظنح نم لفغد الا ةلئلاو زجعلاب مهفرعل سيل ريغ نب ورم نب كلامنب ناسغو 1
 حاطسلا ىبأ ناو ةيرثشنبا لاو ىدبملا راكصالاو ىريفلا سيكا الاويرذملا رخل

 اولص>و ةماعلا ىلع اوءاس دقو مهيراومنم سابتقالاو مب رط هناش نمو مىهابشاو

 ةيلعام يذتس الو ةلجا ىف مولا ق> يلععل وبفىمدمت ىلرع مهم لجرلاف برعلا ب ! ١

 دعاهم و ةلماحلا لئابقلا هذه نم ةماعلا يف الاح اوسا:نامرألاو ةصاخلا يف هطهر ىلعو

 نا ايمنو ةدايسلا لياق ةلذلا ليلق دالملا مداقتم ل ايبقلا نوكي نا ىرخا ةيلب و دلجاو

 مهل نم مهنم مهلاكمل نيبتسيف ماتلا ددعلاو لماكلا فرشلا ا مهتوخا 1و يف د
 فرش اول ١ ونوكي مل ول هيلع م ىذلا فامضأ 2 عمس وأ مار نم لكل مه

 موف رش نأ دالوألا نب نمو مموخا ةعض مهفرش نأ ةوخالا موش نو
 مراد نيريرجو مداد ن للا دببك مدالوأ نم ممدعل نءو مُهئبأ ند مولبق نم فرش

 تعضعْص دقلو هل 1 0 ناك مراد نب هللا دبع تاس ل مميفلا نأ ولف

 ابابجو ضراالا مانس ةنانك ناكرأ ن. ةماتلا ةفيرمشلا لاصللا نء ب تءاجال شبرا

 نب هللا دبع نب دز ينب مصب نع كن اف ساععت اهب يتلا اهفنأو اهب رصبت تلا امي

 0 نب ريرج نب مبعف ينب ىأر م مراد نب عشاو اج ينبو مراد نب ل يندد /

 يف أ لاضفالاو دوملا 0 لاخلا الو و انهدحأ عرب ذآ ناويخا لك كلذك

 70 نسحب اودصق لاجرلا ن 0 ناك ناذ نابل ىف وأ ةسور

 تغلب ىتلا يه رخفم تناك ىلا هتبارق تراصف هيخأ ىف ةعاربلا نيبتل ىلفسلا مبا

 ةزلع يف ةرم ةعسر ددوس ناك ولو ةعر يف دسا نب ةزنع كلذكو نينفاسلا ل فسأ

 ىلا لئابقلا ءالؤه نم ريثك دهولو مويلا ماج احل يأ ةحا

 فرشلا نم نييزتعلل ام رطش مف نوكي نأ ماوعلا ىلع وأ ءارغشلا ىلع تا

 بحاص لاقو ءادعس اوناكل اهرشو اهريخ لئابقلا لاصخ نيب اونزأو نا نأ



 ( اا

 " تبأر دقؤ اوقل امم نصح نب ةنيبع نم دسأو ىماع نم سبعو دعس نم ةبض تقل
 ' ناو نصح نب ةنيبعو نايبذ ينب نم دسأ جورخ هرك فيكو ةفلانلا ىلع كلذ ةّقشم

 تياتباو روثتءاسدقو لمعأو مزحأ ناك ةغلانلا ناف فرشأو ةذبانلا نم دوسأ ناك
 ' ةليبق برملا يف نأ ةماعلا تماع امل يروثلا نايسو مايخ نب عيبرلا الولو مهتو لك

 ٠ دق ريزعلابكلذكو دلو امو رون نم رثك أمت تلت نم دحاو فيرمشلو رون امل لاق

 ” نمو ءابقفلا نمو داهزلا نمو ءارعشلاو ناسرفلا نماههفام مم تسمو تملظو تيان

 ا لإ سك تملس دقو نيياهاجو نييمالسا لاجرلا رداون نمو ةالولاو ةاضقلا

 . ىلع ةمالسلا عم مياومخي اوضر دق موق برو فتنلاو سنا الا ءاجبلا نم اهلثب ملهناف

 . اهريسيتايباب فذقلا ةراجح مهسوؤر مث ىلع ىلاعن هللا بصي يتح نورعشي الف ةماعلا

 ع مجاربلا ةحتف ماظلا اك « مرادل ةحتف انم نا
 2 ع ىعاشلا لاقو

 ميمت ينب رش تاطبملا 6 « اياطملا ريث نم رجلا اندجو
 يف سعاشلا هطلرب دحاو ثدب ناكاذاو رغمشلا صضعءل نم م قالعاب ريعبلا دلح ف مسيملا ف

 ا ريغ ريغو ريغ هيلا تراصام لا لها نيدمت ريع لقي لابعلاو ددعلاو ةمابنلا مل موق

 5 لا كح رج ةرضم غلب دقو تاطبحلابو فانعو مياظلاب كنظ

 3 ' 1 1 امج الف و  رع ننشللا قرطلا نضنف

 3 نيرخا ءاموت 2 رخآ سعاش لاق نأ ىلا

 ريع يغب ءاحبلا عضو 3 «# ىءاحه ةعض ديزي فوسو

 3 ينيدرلا ما لاق ىتحو

 م اهاحه نمريمت تلتق ىتم #« ريع ىناتقتل يبد 3-6

 و مابمرك ل وأ نم اذهو ءاجبلا عقو نم رازنلا عومدلاب برعلا تكب ام مالو
 انارطاتم نم ناعدج نب هللا دبع و ةنالع نب ةمقلع ىب كو باهش نب قراخم
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 امكح نكوتيئتساو ثعشا ل خس .* ؟دتبمتاحلطلا ةحاط يذد برضا
 امرك الو امؤا ابككحرغت الو * مرك نمو مؤا نم ةعازذ جرخم ْ

 ىدسالا نايقرلارعشلا كلذ لثم يف لاقو 0 املظ هعازخ . ا هرعش قف فرظ دقو

 ره يف غ مهف كنان * اواي أموقلا ىف كبس 1

 ص تعا الرا الف ان راو 1 متلك يلم ا 1 9

 لوق ثيح بيب> ن ءابلع يف ىعاشلا لاق 6 6

 نيم الو ولا بح ول 4 ءانامل 2 تالا 0 1.

 نو رد »* وراخلا يت ند حالا ٠

 هنكلو اهتماع ,أاب نمدلا نفاع عي مسا لوجلاو هاحملا لقا ١ هومنو اذب اذب :
 نب ميغ ب ديلا 0 نمو هما كتر اذا ةماعلا كيفن سيلوع املعلا ذيع ورد |

 5 لضفلاو فرشلا ن رم ةلعز قدمو منو لكع ىفف ةليز 2 ا

 رعلا هنرو للا ت تاح مث ء ملا الا يوري ال ام يسيلا ل 0

 نمسا 8 سربكلو ات يس هلبز# نيد اودعش دقوا و لكع لع ءاحملا ف

 0-0 همص نم | ولان دقو هيف مب ظح لق نيح مالسالا ن نم محل يمامة انا

 0 مهيكردتف هيخأدلو ىلع ددملايف هدلو سدل ىتمسالا نال

 مملاومأ ىلع 0 و ءاوالا تحت ريسلاو ًافح مهلا عابرمل ميلست اور ىتح 5
 دي د يفو عابنالاو ءافسعلاو 0-8 اىر يت>و ت بئاونا

 2 را ةنع || نااو اوا رش مهوحابتساف , مولدخ اوءنتما يتم 0 كالذ ٠ نعم نود

0 

 يف عابنا ةياهاجلا يف ديبع فنحالا لاقف ةءاكب ف :> الا ىلع ناليغ ناعأ دق 1

 محو جدن 7 مك راصف دالثلا ف تلخا ار راق زكر وره نوال

 لذلا نم مهسؤر لوعفرب ال ثيح كلذف ءابرتلا اوةلاح ُح ناو بذعإ نم م

 0 الو هناف نافطتعو دساو ةيّضو سد دع مامضناك مدس نابرض فلللاو ءر

 دف لاح ىلعاور دمنا مهسم ةنوشاخو مهلا مولا ةجال ينغو لما تكيال اوكب ١

 ( ناويح  ؟*)



 لش بهن تماقأام فض اخ ينب يف تساقاسب نأولو ةلهأن وأ ينف تيتل 6

 يخ نافطغ ىنب يف لذلا هباعصأل لاق رشلا لثالد ئارامل رّيهز نن سبق نكلو اهفرش

 يف عم الولح موقلا نوكي دقو ىمأع ينإ ىف زعلا ند
 : لع مولضف اوأراذاف مهما

 1 دفدردق نم رثك أب مب ظاعنو ملع كلذ دتشا مهفاصتا نم 1 1 ناومثودسخ

 3 0 ىنأ مس“ جورخخا ىلا كلذ

 عبط و رافم لع مدنلا ىلا كلذ مهوعدب يتح مهمأمتا يب نم هيف اوناك ىذلا

 ىف ملل ال يع ونام: 20 م اودوعب نأ ةفاغو ءاقناو ةيمح عوجرا

 | اق نب ا طعألا جرخ دقو ميلع د ةدش نمو مهرامتحا نم نوري نبذلا

 ع لاق ميمكهتو ميملظو مهبه ذم ىأر ايف ًاسان ر راقي هش نب نم: ىدسلا

 | قدم كادفو ملس ىب ديس ىلع لا ةطارن: سابعزاك دقو الثم اباسراف دعس

 : 0 هل يف لاف هنم زعأ مغ ين مرف نم م لواح الف ميضلا يباف ىمالا

 . رفاعجرلاةز رك ميخأ م 3+ رمل ماوتلا ىجزت ميمو

 م ذ همايأ نم ا ا د نع ربخو رعشلا اذه هدشنأ ورم ابأ نا منذو

 لانا نف ةدشر وأ ةبنل ةقيملا ىف ىبرعل هنا نيل ب نويد ولا من

 ابق لثم « ةمضو فرش رخآلا راعشلا ىفو ريثكر يخ اهرطش ىف ينلاداليملا ةمداقثلل
 نان * نب هللا ديعو سبع لثمو ةباعبو ةرصو ةرازف لثهو ناليع سيقو نافطغ

 ىليماو نايفو سبع يف راملاو فرشاف ةواقلاو بوسمبلاو ةلهبو يبن م
 1 لاو

 ا 8 ءارعشلا ماهس بئاوص نم تيل امم ىنغو ةلهاب لثءو مولظملاو مورحلاو

 ص لااورك ذ امبرو شام لك ام رثميو 2 ادقالا جرادمل هلا
 س مئاَصخ ىف ؤورشم َكِلْذَو 4 ذل ضعي تملا مجشأو اعلا ةرامو ةوافطلاو

 1 ةلهابو ينذل عش ملالبلا مظعم لجو مرودص كلذزوجن الو
 0 اع نسا هدنع رش الو هيف ريخال نم راص ىتح بقانمو الوضف

 سعاشلا لاق م مبلثم راصو علا ضِبنو رثكبلا

: 5 



 ( ا١اله ش 3

 ءانيتا نا 3 مهيلع لئاو) لجو زع هللا لوق التو باكلا لت ىف دعم لاقل ظ

 دا+اهنكلوا أم هانعفرل انك * ولو نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعماف اهم خاسلاف اننا 3 1

 كلذ ٍثيلب 0, 45 فري هلع 0 نا تاكلا لث 5 كلثف هاوه عب او ضرالا ىل 1

 تلبح اما تنكناو قايد ارب لاق (سقلا صصقأف اننآياب اوبذك نيذلا موقلا لا |

 |ريثك منجل انآرذ دقو ) مالكلا اذه قس ىلع لاق دقف ةلعلاهذبم قالا رمش باكع

 منو ام , نوبقفب ال بولق م 4 سفالاو نجا ن .

 طتقسأف لطعأ م او رةبلاو لبالا ىف لاق ىناف ( لش م ىب ماغالكشنوأ ام نوم ظ

 ىتم كلف مذلا يف عيبا نيب 0 كلذ ىندأو مالكلا ىن مم ردقل اهرادقأ :

 لاثمالاو ا :,م اطام مبدل يف اهفصنت ن ]ىلا كلذ كاعد هجولا اذه يف ت 2

 نوكياننم الث ٠ برذنس ا لاقو اهملعام تعبت مك تابالاو رابخال /

 داليملا مداقت ىف ناليبتلا ى “9
 تاداسلا ريثكو ءارءشلاوداوجالاو ءامكملاو ناسرةلاوءردلا ربثك نيودالا دحأ 5

 ريخ مهف نكي ملو ددملاو ءردلا ليلق رخ آلا ناكو ءاجرالاو ءاسؤرلا ريثكو رث ا

 ْ نماوناكو سانلا مظعم يف اوفرعو برعلا رامت يناولخد وأ ارا ريتك رشا م
 نأ نماوملسو كلف رثك | نمو ءاحلا تقوض نر ل ا نمو نيرو

 ظيغبال نم لحم بولَهلا نم م م,احم 3 نكي ملاذا ةلاذنوةلق يف لثملا مهب 0 ش

 > روث نب ديم لاق ام اوناكو هافك الا مسا ءارع

 امث>و ادم نيبحلااتؤواحو- * صمأع ضرار اذا الوقو

 اجحزهازلايف اوشرءناونأ © مهنا ناير نب مرج نم نادل 7

 اوس تاكو ا رم ريثك ريخ موف ناكو ءردلا ن كيل وداليمل مداقتاذ

 ا ناذا | محو أم 0 نودع

 لاثما و ةاورلا 4 يي لص راعشأ - ١ قش نا اضيأ لماو لئلا م برضو او يبا

 نم ةماعلا ف ايلا 6 5 1 . و 43 ريح 3 نك دعيح ا ةنسلا | 2

5-0 1 
 . 0 >/ طير

 راي

 .ةنيهواوا ا



 د ):/١1(

 أ اجو تنجو برا ٠ اهضرامل ريزتخو ميضر بد

 38 0 5 مسك ري ابان متظام

 ْ 0 راشإ ىدرجت دامح لاقو ريزانخلاو عابضلاو تايملاو براقعلا يف موق اذبف

 ُّ 0 نابوت فو ىمتش نع درقلل . 0 هلا زغ نيح ىف ناكدق
 7 تناهلا ةلاسس عم مرج ٠ اهدارغو اهتخأ ةعيمسقوا

 0  ناثألا سكو أ ءاغباا رش ه2 اهوكروهسرع نيمو
 ظ اضيأ درب نب راشب يف دامح لاقو درَتلا يف دام لوق اذه

 385 ون موقل قاوسل ائيرب مي فذاقش تسل هللا ذاعم نكلو

 جضاو ىلا ني نمل نكلو ى  ةماوزهط ىع الا تلق امو

 : ٍِ ا درهلا نعتسساو هب هم أل نيص> نعاحفص ضرعأس
 '! رخالا لاقو

 ظ 7 نايم ريزتللاو درقلاىرأ ملح نيش تينا ال
  ناطلهوجولا تاحيبق ءارو * ممثخ ل !نمموقلات وبي ماما

 2 ىناتملا لاقو
 05 وزنخم كاقلت ناو *« هنامزفئلادرتلدجسأ

 0 3 لاقو © هناطاس يفمادام ايسال
1 
0 

 | افيد 2-جاحمم لص لقق 55

0 

 م 0 مرت درقلا هن م ٠ كرالزر داع

 | كانكو باكا ىلنا اجه ل ناكل هلك عج ول ىرمعلو ريثك اذهو

 امج نا || هالاو هن هنود اف دسالا هب حدم أم

 بلا ع 0 لع باكلا ة ةبنمع يف انتج هذبف باكلا 0 رادقم يف ابلك
 دك
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 2 يي_بي_ز( زب” زب ب زئالللللللللل4ا هكهيهجهبيهوهيرويوهيهجججج

 الذ متامجو هب ىجه 'ىث لك باكلا ىلع متت مكنا "انماع دق تاكلا تعاص ل

 ملف املك فانصالا اوجه دق ءارع ءشلا اننأر دقو هعّبط م مؤ ىلعو هردق طوقس ىلعال 3

 فرم عفر الو ةرشح الو جمه الو رئاط الو ةممبب الو عبسالو ناسا مهنه 21 ١

 م و ةقد لورلاب كافاكق لوذلاب م ماع كلذ ضع ل- 1 نآالا عيْضو الو ىل 2

 مهس نإ سايرال ذئاع يأ نب ةيمأ لاقو ةلاذنو لو

 ا اضع نا اسأبإ | غلبأف

 لتغملاخنا ىدن نمتنخ أنا لكو ه مكتخأ نب ينأف لوطاذ كلت ناف :

 لكشأو كيلا سسنأ نكت امهف - «. ةهبش وأ المت وأ ادسأ نك

 لبَما لابو تيالاك تخأنا ناو 2 ا ا نبا الا بام اف

 لدم ذوات اجيهلا تناكاذا « باعث لآ رح انفاه د نآو

 ظ رارض نب رزم لاقو باعثلا نم اذ
 للاكتو أ الع رد ما ركب نم محللا زانكناو

 باامثلا هيلع تلاب هنرقتل :* .هلحر كءانفقلاىذلات يلو

 »* لدم وا هةيشخ رب_ضاف كادر

 ةمره نبالاقةلاذن هب كافك ىذلا مضوملا اذهب يرت اىكباعثلا عضو د

 ازاز اقر ترضالو م راسؤر نع ىش تذاع
 اراغشلا املدحم نم مارتو  اهالف نم حطنت ءوسلازلك 0

 رمحأ نإ لاقو زملا ىف عاشلا لوق اذه

 عضنرتف اهيقورفطعن ديل 75 مهلماجو مس ىبادجوانإ

 .قدز أ

 اهرومع رمتتسا الا احيان الو «© ةيح ضرالاّلع كو ألنيحىلع 23

 اهريثتست ةيدم نع ةئحاك *« هلهال ينا>ه ذا عسي ' ناكو ٠

 يزل لاقو ةاشن ل لو قو طوقا

 تايلبلا يدحا مراوج ىرا «- ججللم دق موق لجدللب :

5 / 
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 موثاك نب ور< لاقو

 انياب نم ةداتف ان 0-- » اثم ىلا بالك ترهدقو

  ميضارعا لوف مود نوحي نيذلا مو مْوارعش يملا بالك ءاملعلا صضعل لاقو

 0 درع ضل ملرأ ن نويع يذ لكو روع لك ىملا بالك نإو نورخا 8

 3 ' ظ زاجلا ةديعم ئب حامر 57-3 ىلا ىلع تيشخام كمل

 راح كابا واى حامر * نا عيبح ينكلو

 0 . ناطيشلا نم زغو نوعاطلا نأ ثيدملا يفو نا حامر برعلا دنع يه نيعاوطلاو

 ئماس وأ لاقو

 حابنلا ماد ةيهس نمو 9٠ حامرا نم ددوسلل دبل
 ١

 0 حارلاب تب ديدع نمو
 0 5 : ش يتعال لاقو

 ! حيلو اهيف.ساتلابلك سه 6: اهفرعت انل مايأ لبث
 42 سانلا نم بلك الك 5 الاذزر

 : لاقو
 3 : امؤا ا مدع يئانغ ينغاو 03 مك ارو نما دهاج 0

 | اهءالك ةاكشلاب ىن 2-5 ولو *« اهرعث دعبيا ىلك 0

 ظ و 5 7 ٠ مزاخ ىبأ نب رمل لو وهو اهوا رعش امالك

 20 0 ٠ 0 5 10 ا نغضلاتاذك 1 ناقل فاك تلا لو

 افي

3 9 

 00 لا 1-0 06 3
 0 : نا 2 7

 تع



  2 2ال/ا١ا(

 .ارينحارلاض+نعضيباك « اهريغ دولا لّزهل مضي را
 ا نبا لاق 0 ضل للك 7 نم ههجو بيشإ ريعبلاو 9 0 اذا يبا نال ١

 اهماكر نم ندد و تزاش

 بياعلا حر يد را » يام ا مأ 7 3 0 ّ

 سعاشلا لاق كلذلو ةيشيح تمتأ اذا ءا 2 ةفنا يم

 ىدبعلا لوش كلذهبشأامو ماهتالا ةيشيحالا ءارجس 007

 اسودسو اسدتس اهلع نك. م ةيددح تتش وح 5 9

 لاقو نوللا اذه اصب طرا رع سرفلا ريض كلذإف نبللا ء ١

 ىدنلا بمقصلا نب 1 |

 : وصخلا لثم همامح 0 .  تنخ نطت كديعدم الطف ١ ١

 مورو طبقنم ناعجج هب يب عالت هتكيا كيرع ناك ٠
 - مقلاىنالافباكلاحبتك ى. هيف ىلوملا دهدملا حالا

 وهو نعاشلا لاق رك ذلا م اننا حبل يذلا دهدملا اولعح اعرو حبش دهدملا نا

 اف 0 1 رك ذل ذلا 97

 داس هتيضخ كادملا لثم دهدهأبفن رأت رتتسا اذا“

 ٠ ١> :تاعاجطلاو خوبتلا يف لي
 لتمر هدلا فلخامدازلا نع ىو عفدمح وبنلاهاهزت ثءشاو

 اساّقلاالا ىلا رصبن الو .  حابتلا توما نود لع 1

 لد
 ححب هءام اثوص تمفرو . * ادهنع تييلا ذاتيا ٠ ١
 اوحن ناواوةكسنارعشلايف * ينلزنمءا رمشلا كردبالا 0 ٠

37 -“ 5-0 



 ظ 10. 0

 ءلا يف درابلاو ءاجعلا قف راحلا ءاملا ميعنلا اواق ( هيل نع دعو نفت

 «ر يال اا وق ةيلهاجلا الا ماّمم تماق ىنلا ةيدحلا ءام. 1

 ه فالخ ىلع مسالا اذهاومضو دق ممتدجو 00 راعشأت أرق اذاتنأو

 0007 ىبضلا مورفم نبا لآق
 لابن 00 هللا هلع 9 بهار طنش ال كما أو

 | ل هررمإل ” نم تلو +« ايدج نادحو اهجيل اند

 : م ىذلل مسا مويلا وهو ةدابعلا بتارم ىف سانلا عفرأ ناكاذا م ةروسلاو

 دش ١ برعلا ل اك اذه ىرت 6 نائل امنق زاكنالا امأو ميدضتل انادي اكل

 : لاو مخ كمو مهةلخ نمم مهيدب.أ ىف ةيراع ةفالاو مهامسأ نم ءامسأو مهمالكنم امالك
 . 1-0 ل ةمعنلا هذه مراعا ىذلاف سانلا ميمجدنع اباوص مهنم كلذناكو مي.اعو

 دق بحأ ام امدتس نا هل كلذكف ءامسالا ءيدتم نا هل نا مو ةعاط بجوأو

 الف فك س.شال دوجسلا لجو ناك > نكي ل مسالا اذهو ان ارق لزالاهءاتك

 ظ 1 لاو اناعا نوكي هئيعب دوجسلا كلذ كرتو الا ارنك امل دوجلا نوكي نا

 0 1 نم هرادتم ىفو "يذلا اهب ناك يح ةحراملاب الا نوكي ال
 ناكاذاو ادو-ج ناك ار 1 ناكلكاو از 5 0 ىسي نأ ةدحاوف.ابمعو

 ولا ىلا هقرصن نا الا كا رشاب سيل دحملاو دحجم سيل دوجسلاو اكرشش ناك
00 

 ؛ .. 2 ىونغلا ليفط لاقو اكأ رس | ريصل
 +. زف
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 0 0 مترات رت مو «٠ ةماقمحوبت عمت !بزاوع
بلو نسأ اذا يللا نأ اوركذو بداكلا حاس ن 5 عيمجلل كلذ ذخأ امناو

 3 ع 

 داود نإ لوفوهو حب بش
: 020 

 1 3 1 0 مهصعل 5 للا | و بغشلا 4هد نم يعل

 2 0 0 . ل رت :

: 71 2 5 8 4 



 ا هك ١ك
 هوجو ىلع نوكي لاجرلا نم رابجلاىتايحالا لوق ليرأتلا بأ نمودبلق ينعامنا هنا رهظف ٠
 ارابج وكيو لاق نيرابج اموق اهف نا ىلاعت هلوق لوأتف ةوتلاو مخضلاف اذانع نوكيا

 هللا لص ىسومل هلوقو ( نيرابج مشط ! متشطب اذاو) كلذ ىف لوأتو الاتق ينعم ىلع

 ريكتلارابلاو قحريش الاتق ىا ( ضرالا ىف ارابح نوك ناالا دير نا) مل-وةيلع

 لوف كلف ف لوأتو (ايصع ارابج كلأ لو ) لجو زع هلوق لوأتو ىلاعت هللا ةدابع نع.

 طاسألا رابلا لاق هيدابع نع اربكتم قلم 1 يل ( ايم ارابج ينامجت لو ) ع

 رابجلاو مالسالا ىلع مررهتف ظاسم ىأ ( (رابجم مهيلع تنأامو ) هل وق وهو لاق ىهاقلا

 نلأ ىلع فولو لاقل ناكم فاأ ىف و هدجو ولو هوجو لع توحلا اشيا لا

 الادب فصوت نأ زوجم ال هنأ الا دحاو ىنعمىلل مجرب هلك اذهو رابجلا ك كلذكو هجو ١

 يف هلام ثاش : ئموأ 2 1لا ىضاقلا نسحلا نب هللا ديبعل لحر ل لجو زع هلل

 تع.س امأ لاق نوصحلا رك ذ امنا هنا لجرلا لاف اليخ هب رتشاف هذا لاق ن 2

 ينجلا نيسالا
 ىرقلا ردم ال لبملا نوصل نا - 2 ئوولا ع 5 0

 الا نوصح نوصحلاوندملل ليق اع هنا لوألا اذه ىلع سايقلا اذه لثم ىف

 هلام ثلنن ىدج ىصوأ ىضاقلا نسحال تلق لاق ىنازشونلا ينربخو ليملاب هيبشنلا ل
 سعاشلا لوق 0 5 و تاق ”يث كل سيل لاق هدالؤا نا انأو هدالوألا

 دعابالا لاجزلا ءانبأ نهون: « اننانو اًنانأ وشانوب +
 | ولاق كدسأ م كءان وكءاسامهلوق يف اولاقو ارش ىندازف نالف ىلا كلذ توكشف لآ

 ةئق نبا لاقو فلكتلا سابو ( ءوسريغ نم ءاضبب جرخم )ىلاعتهلو ا

 فلكذملا ابعيطسنال لصالا ىلع ه تضرعأ ىه اذا لاقثأ لامحو

 ىنؤي سدلو (نيفلكتملا نم انأ امو ) ملسو هيلع هللا يلص هيب نعد وعول

 كانغ نقم عمو ليوأتلا نم بيرغلاب ماجي ٌةََش ع نمو ملا نمل ١ و

 مل ىلاعت هلوة ىف اولاقو ناك امب س انلا 0000 ل اع سانلا معانات ةفينؤيلا 0

 (ناوح29) 32
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 5 ناك ةفرع اولوش مو 3 هن مديد هنورتلا موب سانلا لاق دمنا 7 هيفلزنأ زن

 ١ لك يف اوناجأو ةماال موسفنأ اوبصأ ناو نيرسفةملا نمريثك ىلا اولسرتسن اللوق

 ٍ ازعس برأ فهمللازاك الكو سا ًاريغ ىلعةاور ريغب لوشن مهن 'هكريثك ناذ

 7 , وباو ناولس نب لتاقمو كاحضلاو ىدسلاو وعلاوة 00 مهلا

 | ا وااقدقو مهاوصىلا نكساوريسفتب ق يك مك ليبس ىف مصالا

 : لب اهيف ىلصن 0اس مال ملا ع نس مل لجو زع هللا نا هلل دجاسملا ناو

 ل فولو ةنفثو فلأو ةهبجو لجو ودل ن نم هيلع سانلا دج__سام لكو هابحلا ىنع
 : ب امئاو قونلاو لامبا ينمي سيل هنا ( تقلخ نمل 1 ىلا نورظن الفأ ) ىل اا

 9 0ع لا وق نع اولئساذاو باحسلا

 لع ىتك ) ىلاعت هلوق هوريغسانلا ناو ملا عي 7 لع اهدنا 36 ناس مر

 ا .ث> مل بر ) ىلاعت هلوق يف اولاقو ( ( مكدلبق نم م نبذلا ىلع بتك ا ماي علا

 سو لا ونيف اولقوةوحالمءردح لا ىنعي اولاق ( اريصل تنك دقو

 0 مالكيف ليولا ينعمو يداولا كلذنوةصي اودمق مث ماهج ىفداو ليوا
 6 نع اولثسو مهمالك ربشأ نم وهو مالسالا لبق ةيلهاجلا يف ناك فيكو

 ا نورخآ لاقو ام سو ملاذ اهلا برب ذوعأ ل |

 :+أ اولاق ايه - اس ىمسنت اهف انيع ىلاعت هلوق ىف نورا لاقو نما ةماب ةرادقمل

 اكن اف ديم اي اهلا اليمس لس يه امناو اولاق ضءبب ةءاكلا هله ضعل ىلصاو

 1 كلذ امو اذام ىمستف ىمسن هلوق مقو 2 ا لعو يشن دن !اق

 .ئ اكس ورفلا نع ةبانك دولجلا اول 6 انيلعمتدبشمل مههولجل اولاقوىلاعت هلوق ىف ىف اولاقو
 نا ماما ناللك أي اناك ىلامت هلوق يف اولاقو جملا سحأ نمدإجلاءالك ناىربال
 ةلذلا نم هلهأ لان امو عوجلا يف نأ ىريال هنأك طئاغلا نع ةبانك ناكامأ
 .ناقواط : امهنأ ىلع ةلالدلا ىف هب قتكي ام ءاذنلا ىلا ةجاملا ىف سيل هناو ةقافلاو
 و لات هلوق ىف ولقو هنع ىلا للا انأ د ا ث هل يعديو مالكلا ىلعيعدب
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 اي 0 ”؛

 اا ا
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 2 (اا/)

 قامتم يندأ هيف يذلا مالكا نم مه ونتف: مهر ومآ اوطاتحا ةيلهالا م

 ف ىلع لجو زع هللا مخم اعاف ى م ىلع هئاخ ىذلاو اولوش ال لاق سابع نبا نا ادور ظ

 نولتلاو جنومتلا ىل ما رمد انكار ناني ل سوق شوق هركو ذاكل

 فريف هللا سوق لاق نأ سحأ ناكو ةياهاملا تاداع نم هيلع اوناك ام هر

 ةشئاع تلاقو هللا ددسأو هللا ءامسو هَل ضرأو هللا راوزو هللا تدب لاقي امك هردق ن ,

 : هداعل ' ىنآل اولوش الو نييبنلا ماخ ملسو هيلع هللا لصدَسا لوسرل اولوف اعلا 9 ١

 اوريغتالتلاق نوكتنأالا اهجو هل فرعأ اف حيسلا لوزن ىلا تبهذ نكت الن
 00 امهنعهللا يضر رم نبا د هركو ءاوس هلثمع ا واغنلأو مك لبق اك اولوقو مْ

 مالكلا اذ هو لجو نع هللا الإ مدلل سيل لاقو ادكو اذك: قف 1

 ىضر سابع نا هركو كلذب ملعأ وهو رمت نإ ههرك دقو ل ىلا نا

 2 ةيلاملاونأ هركو ةكسلا قير طلا اوءست ال رمت لاقو نالسك انأئقلا وق ان

 ابفوج ىف ناك هنا ين دع هنأ ىلا فذ هناك ةزانج تعبت لق لاقو ةزانج يف كرا

 ونأ ههرك دقو ملا مالكلا 0 زاحمو اذه 00 سانلاو ةزانج تعبب ل /

 لاقو مرد فصن نالف يناطعأ لو نأ هرك نم لوش هيبش يد :ء ىهو

 لواَس نكساو ريئيندب زيذقلا لوقت نأ هناوج 5 لبكت فك كل

 نا هركو طوخ لولا نءاذهو ةليكلا اذكه لوقو قيقدلا هب ليكي من

 ةالصلا اوضق دق اولوق لب لاق ةاللصاا نه ديرب اوفرسعلا دق سانا لااا

 مالكو لاق مهيولق هللا فرمد اوفرسدنا مث * هلو اوا_ص دقو ةال_صلا نم او

 ةفلعا رصتاو قودسلا نم اوفر ملا دقو ةزانإلا نم اتفرمصنا ني> كلذ ن نا
 نا هه رك دقو نيفرصنملا ل 5 6 تدك ريذ م ولا رادلا نم سانلا ةقيلا

 ضناحلل لاَ نأ تناث ىنأ نا سيبح ه د كالذي انما هتلعب انو ماو

 لءلفزاضمرربش اولوق لاقوذاض هر سهذو ناض هر لخ د لئاملال وة دها هر وش

 يذلاناضمر روش ىلاعت هلوق لبق نمىتأامنإق احسان لاق لاعت هلاءامسأ ن١



 *>ج نضل 5

 عايل

 ظ 2(

 يب 4 كاليذ تح ' لاقمن اةفروأ اعذق لوقي نأن 0 و كتةسا ت - سانلا

 .الو يتاتفو ىاتف لوش نكلو يتمأو ىدبع كول كدحأ ن .اوشال دل هللا لص

 ؛لوفّلا دبع نب فرط هركو يتديسو ىديس لوقا نكلاو تبدو يبو كوللا لو

 كك , للامن هبحاصل لجرلا لؤش نا تملا ن ' َناَر 4 هركو را مهلا باكل لئاقلا

 0 م ءايشا | 7 0

 5 0 نكلو 1 0 اوناك ولو ةهاركللا

 0 رابخالا نودو ةلعلا ةباكح نود ظفالا ىهاظ ىلع اورصتقا دقو ةدرحم تاباورلا

 0 4 0 لاق ةدحاو ةدهاشم 01 م

 حرا دم كان ام ا 589 0 ذاف 0 1 ا 3 ملسو هياع

 كلذ موقلا لاق الف رعدلا الا | كل امو اولاق موقلا نا اندنع اده هحو ل

 لجو زع هللا ووش ثورقلا كلعأ ىدلا نأ يعل هللا كلذ 0 ةيلع هللا ىلص ىنلا لاق

 كاعد ا ا ١ 0 لق ناس 31

 ا لود" يراصنلاو قيفوتلاو ةمصءلا ديرب و د عمهللا ح حوز نا تل لاق

 لودبرب ثوب رع بام دوملا] وتو ترفيس م ا الاك د ورحم

 اذكو للجو زع هللا لاقو هللا حور هحورو سدقلا حور هحور اولاق ايب ناك اذأف
 رو ليهس علط لوب الجر نسسحلا عمسو ذآر هلآ ىنمي ان نماعور كيلا انيخوا
 '00 كو زاج مالعلاذباو طق درب, الو رح م تأ ل اليس نا لاقو كلذ هركف ليللا

 مةاخأ ام ةباحسلاو ميغلل لجرلا لوقي نأ س ١١ نب كلام هر 5و ىرت 5 نسحلاهرك دقو

 | فخ 0 سن نبا ههرك دقو مئاق هزاجم مالك اذهو رطملل
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 ريغتب ال ةينو ةقل+ ريغصتلا ناك ارو لعج نب سمك نم « ملأ وه لمع ٍ

 سيلو ءاسيلملاو ءاريمسلاو ءاطورملاو اعيطقلاو ةدينجو تيكسلاو ايلا ١

 2 هللا يضر بلاط ىبأ نب ىلع لاقو ايرثلاو ءامسلا تاديبك فو يريصتلا ىلوتك :

 انآ لاف 0 تائف اذه نم لاقف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بابلا تققد ٠

 ىسيع انثدح الاق يرافثلا ميركلا دبعو يراصنالا ىلعوبأ ي يدحو انأ ىلوق رك

 ا هراد يِف ساجن ةديبع نب ورم ناكلاق رضاع
2 

 لاَقف انأ تلتف اذه نم لاف هتع رئفامو 0 0 د هس , ماق نام 3

 لهأ نم لحر ءاح دا بابلا فاخ و اعيش لفأ فانا 1 اد كَ »ع

 معلا س دل كياع مال بارغ لحر لاف اذه نم ورم لاقف بايلا عرف ناس

 ىهجو ىف بايلا مفدف بابلا لأ نأ تدرأ ةجرف تدمواظ بايع هم

 در مل لاو يسفن ىف تلف مئامايل هد تقف

 سقف مأقف رضاحن ىسدع تاَقَذ اذه ٠ نم لاَمف هيلع هع رثف بايلا تنفق راد

 ميبرلا لاقو كيماع امو لاق اذكو اذك لاق هللا سيل أ ىمشلا دنع لجر لاقو ب باك

 0 اذكو اذك هات انك يف هللا لاق لودي ذأ قع نا هللا تادكت وقنا مي

 قبح كت الأ هنع ىلاعل هللا يكدر باطلا نب رمي لاقو هقأ تب

 نا امزخ لق رم لاف ملعأ هللا ل أهو 2 3 نع الحر رح لأسو لوبأ لوي نك 5

 هملعز ال ناك ناو هلاق هماعإ 00 002 - م

 ادهام لاق نيلقالا نم ينلعجا مهلا لوقو اي الحر رم 0 كاذب ىل مع

 ملأ امو لاقو و وكملا كاع نم لياق لودي لحو زع هللا تع.س ىنا ل

 لجرلا لور نلا دنع نيرو يك ءاعدلا ن تيس

 تارو ةضلو كافك تحضو كا تم َكأف 5 -

 ال جاجملا لاقو ثورلا كلذ لم ملو ليثناا كلذ اوعفرا لاق 5 1
 ةداعىلع وق نأ:هرك هيأك ت حم هتمضو هلا لام ىلا تدمع بشألا ٠
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 1 تام هلوق كلذ نمو نازيع اهف حطتني ال اذا هلوق كلذ نم دحأ نييف همدقتب مل لسو

 - ارفلا فوجيف ديصلا لك ةلوق كلذ نمو ىكرا هللا لاي هلوق كلذ نموهفنأ فتح

 ظ ابفرعأ ةنش1ش هلع ىلاعت هللا يضر رم لاقو نيم رحج نم 00

 لا مالكلا امأو مركلاب فورعم لغ مزخاو سابعلاب سايعل | نباهبش ينمي مزخأ نم

 01١ 10و هلع قام لا لوسر نم ل ةلرط نم ةيهارك هب تءاج

 الل لع هرك هنا يسفن تسل لّديل نكلو ىسفن تثبخ كدحأ ناوتيال

 ْه 3 رمم نعءاجو هوجولا ن ايدام ثلا هسفنىلا ىهاظلان مولا فيض نأ

 6 لاك الو نالف تام لاق لب نالش هللا ر اتا لئاقلا لوق نع ء يملا اهريغو

 د0 )7 لاش: نأ نودرك اوناك يمخنلا لاق اذك و اذكبب هللا ر :ًاتمسا وتيغلا ملعب هلل

 لب رمعو ركب ىاةتس ولون نوهركي اوناكو ديز ةءارقوىبأ ةءارقو 1

 5 هركو اذك هجوب اري نالفو اذك هجو ءرشب, نالف لانو هلوسر ةنسو هللا ةنس لاق

 ش قرولا لياقلا فحصلاو عرذلا لياقلا دحسمال ف>ح.صمو دحسم اولوف نادهاحم

 ش ةعفشلا قل رط نم'ىثلا اورغص اعرو هيبش كلذ هءاف ريغصتلا اوديرب ناو , مه لوديو

 . لجرلا لوي دقو ديرب مهب ريغصتلا سيلو بيرعلا اذه ىلع تاخأ رم لوك ةقرلاو

 | ال03 لاقف ةومسم نئارمع رك ذو ديرت هل ريعضتلا نبلو قلدصو ىلا نالف اما
 بج رملا اه ذعو كاك لا ابليذجانأ 'ةفيقسلا مون وب شقو ةمالس نب ةملس لاقو الع * +

 . وأ كلملا سوباق ىبأل م خوفك نجا ملام مل-و هيلع هللا ىلص يلا 0

 ” كلسملا ةفدو لخدلا ة انا ني> كلذو ىهدلا ةيبمود هيلاتبد موتك و س

 ودنكو ىديعملا مو ةك ينءملا اذه ىلع وه امئاف برعلا ءامس أ يف 0010 1

 ديبعو هل كيبعوديبع 0 ريبجوديعسو ديمحو ليعجو ريمعو بياكو ريمضو ميل

 | 3 محا بدو اولاق ليدمو ليج ماوتك وه امنا ريخصتلاو ريمحتلا قيرطو حامرا

 الها دبعىبأ نم عامسلا يف ربك أوه لا ديبع نأ كلوق لثم ردصال ام ناك هي رفض

 ةفةسلا موب ردنملا نب بانحلا لاق لا لسالاب اذكه ١ ١(



 ٍ 20 ظ
 ١ ولاق ضرالا نم عاشرالا وجنلاو ةوجا رتست ةجاحلا .اضقدارأ ذاناك لجراذأ 5

 ١ اوةتشا من ” مالا كلذل طاغلا ىلا بعذ اذإ طوختب ىهذ اولاق ام اوجني بهذ كلذ

 : ِظ 2 قل جردخلا ىلا بهذ اولاقو يجنتسا دق وجنلا عضو٠ لسغ اذاا ولاتف هل

 : اشألا يهو 1 نم ةعطقلا شحلا امناو شملا ىلاو ءالحلاا ىلاو بهذملا ىلاو

 كلذ نال ليتل اولد ةحاملا ءاضق اودار أ اذا ةنيدملاب اوناكو 2 0 7

 مسالا نال !رخلل بهذ اولوش ا سا مان ناو شملا

 نمو هب انك هلكف طئاغو لبزو زاربو ع و نم هآوس ؟ يب ؟ لكو ؤرالا 3

 يمءصالا دنع اذهو ابعضوم مسساب ةزيللا او.سفةزيللا عض سالو الا 00

 ماب ةدازأا تيمسف ةدازما لماح وهو هسفن ' لبا وه ةدوارلاو 0 لفل

 ةأرلا يلاقامباوقهنمو ةبوار ثيدحلاو رعشلا لماح او. ىنعملا اذبلو ةدازملاول لماع

 لب لا كلو البإ قادصلا ىف نوءفد. اوناك نيح كلذ لاش ناك امنا اوت قاد

 | مه عاش لاقو دانا

 جفاونلا دافت_سم يلام داشالو # ىدلاو ةنارو نم يدالت سيلو

 قاس لاقي الف اقروو امتع قادصلا نوءفد» اوناك اذاف لاق ةخلانلا كلين نواوغ او اون

 مانألاو ةييلخاو ةيكلاك ءانيلا سورعلا ىلع نو رمل اوناك مهما كلذ نءو قادصل

 نان[: مولا مويلا 0 ءانبلا نم اقاتْشا الع يف لاتيف ناكمالاردق

 ينباايف موق كلذ نءو لاق اهئانب نم م مدقأ ناكم ىلا لودتو ا ب فة نو
 تنز نم نع ةيانكلا اودارأ اذا اوناكو ا امناو ةبق روجقلاب ةبستكلا

 باحقلا وه لاعسلانا«سعاشلا لاقو ةبانك تلعس ىأ تبق اولاقان رلاب تب سك

 بحقفاهنمدعبملابواج هم ةذحاو تبحقام اذاو 20303-
 هراوشو هتروعو هعاتمانياع فشك لاش لجرلا ةروع فاشكنا يف مهتانك ناكلذأ ظ

 هيلع هللا ىلص ينلل تالكو تسال اورمل اورب الا امناو فضلا
 م بي يب بحي يي ييبيبييبب ببي بيب بس سبني  حاتبيييييب بحيبيبييبيبيي يك طي لب

 نبال شايب
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 ا 01لالو هم وم ريغ ىف «رثلا غضو نيح لظ لو

 «لظمونلاو بايزوباانا ©

 9 لبعم نبا لاقو

 . وزجال نومالظقشاتدلاتره * ام قاكو راد ىف ةلذالا داع

5 
 ؛ )ريانا ى اظىفوتءملظ ه هناذأ ينانن م قدص بحاصو

 ١ 7 رخآلاقو
 0 00 م ف د و 9 مواطو اوفيض اذا نوءاظي ال

 ورحت نأ ًاضيأ روزملا ,عماظو ارحن رحت نا نملا يف ناكو أهوبقرمي نا روزملا مظو

 56 اذهب تيمس امتاو موشغ برملا ملوق كلذ نمو لاق اب ةلعال انامس احا

 3 وي با شو د لوي قد هنأ نم مهلوق كلذ ن نمو لاق يناحلا ريغ

 اذ ذخا | كل نسنحاو مالسالاب ىآ ار نمل قفانم مسا قتشملا ثدحلا نمو

 : ]رانا | لاق مميتلا لثمو رفاكسلاو كرشألا لثهو ءامادلاو ءامصاقلاو ءاقفانلا

 نأ يبو عطوجوب وسم ل وعول 8الج 1و رى.( البط [ديفص

 "ىثلأ ايف ميعيلصو مهداع كلذكو هسفن حسلاوه م تلا راس و ىتح مالكلا يف اده

 7 لا ناطيغلا ااو طئاغلا ناسنالا عيجر و 7 ا ةتيمحص تلاط

 ىف

0 0 

2 

0 
: 

 1 4 يب ةردعلا هةن*و قاس ةحاملا ءاهق اودار ا اذا أف نوردحت اوناك

 0 0 2 للا 7 و ورنا مهو ءاولا 0 ا نكيلو تارذعلا ى 5 0

 تايقرل نإ

 جر

١ 

 7 تا ةحاط ناتس>ل *ه اهونند ارظعأ هللا

 3 تاوذلا نيم لخبلاب ل وقيدصلا رجال ناك

 ولا هنمو ابمساب 8و مهيأ 06 5: و نولي اوناك ام ةريكل مهنكل 3
 يلو 1
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 مدادلاو ةعيلطلا مل ناجح #2 اهوأ ع ع 3

 فلا انو كورتملا مالكلا نم زيا لاق ةءالغ ةيراجلل لوقتف هل تاقف لا او

 ناك ىذلا ةمينغلا عيمج عبر عابرملاف ايافصلا قبو ةطيشنلاو عابر ماك اهناعم لاوز :

 ناك هناف ةطيشنلا امأو ىلاعت هللا هتسام ىلع سلا مالسالا ىف راصو سرا ام ها

 ناكو يندصلا ىق دلو هالحتسا اذا هارب سيفنلا قاعلا عاتلا دنع كي طغش 1

 قتلا سرفلاو مذبللا .فيسلاك وو متهم لك نم ملسو هيلع هللا ٍلبص ا لوس

 اطسا ١ هنن ص ىف نابيش ين 1 فياح ىضلا ةمنغ نا لاقو ردانلا و أو ةيصملا 0

 لوضفلاو ةطيشنلاو كركي ان انامصلاو 5 عابر ا كل 4

 تدكلاو ةواوللاك 21 ةلضف تاضفو م 5 ا املا لوذغ لو ا

 نم 3 تعا اعاو نكت و ين ف ا 7 كلذ ريغو ةيراجلاو ةنئ ةضييلاو عر

 ءاحر ين مرش مالسالاو ةيلهاملا كردأ 1 3 م وق لدم هب هيبشتلا ىلع ة ةمدنت |

 موهابشأو ل يعم ناوىدعملا ةغلاتلا ءأ رعشلا نمو ةمللاسن ا قيفشو ةلآس ن

 7 ف م ا ماللسالا يف ثدحا م ءالااده نا ىلع لدبو ا

 مالسالا نأ نوملمز اوناك الو ةيلهاملا اوكردادقو نوملسن اسان نا | نودلعياونوك

 كلذ اهم لعف اذا ثرحن ملو طق ة ردح ل ىلا ضرالا ىمس نم لوأ نا لاقيو ذ

 لوقب ثيح ةغيانلا ةمو
 رلخلاة-ولظملاب سول اك ؤنلا» م اهني امال رار 9 1 ظ
 ةرداحلا لاقو دكاردا لبق هيلع لجأ اذا م ولظم ءاك 5 ن ليق هن

 : ملعملا ديعل هل فاطنلا امفصق * ةصل لال ةحابا م 2

 مأ بعشلا اذا انووزت اول * لس يذ ىلعأب ى ل 3

 ظ مويلاو "ياي ىلب الأ 0000
 (ناوخ 99



 م كو محبمأ فيك نواوت اوراصو امالظ مو اسأبص منأ اوكرن 5

 هن لا |. ادام ملأ ةراس أن نانس نب ديزبل ةعدج نب ريهز ني سبق

 1 سيققلا وما لاق كلذ ىلعو ريهز نن سيق لاق تنأ ن و

 لاظارسملا ف نكرم منمعل لهو #« يلابلالاطلا اهيأ اعابص معالا

 ظ لوالا لاق كالذ ىلعو

 8 | رالَط اومحع تلق. .نحلا ةارس .« اولاقنونم تاّثف ىراناوتأ

 لبق اك نمللا تيب عاطملا ديسلا ءأ كلملل اولود نأ اوك رتاكو

 ْ ه هعم لك ان ال ل ع

 م "0 للا تأ د لاو كواملا ةي< يحب ناكردب نب ةفذح نأ اويز دقو

 لاق م يبر هديسا لوقب نامعلا كري دعا ل نوكم نقال م مالسألا يف

 ظ راد | لغاكانبدا واو نأ اوك رت كلماو ديس || ةيشاح كلذكو تيبلا برو رادلا
0 

5 
0 

26 
8 5 

 )00 ةانيلا هىدل ام نود ن * .« نم لضفاو انشاو امر
: 3 8 30 ْ 00 

 0 ردب نب ةفيذج رك ذ نيح ديبل لاق اكو
 يق رعو تبخ نيب دعم برو ه هاو ةدنك براموب نكلهأو

 : ل ١ داسلا برح نمو *يط نم هجورخ يف يفاطلا امعءاح ليلا ديز دي

 0 لوش ثيح

 >الطتم الو ابط متاح اهب ه نكي ملوناوملا برحلا نم رفو
 | انعأب امج اف نصح ةوبنا * ايا قلك ذل دعل انصح برو

 ها نأ انبرحت ضقت !اذا « ان. اعالو ردب ىبب ىف مق

 كنب ىلث أ هجوزو ةيعكلا برو ير هنإ كمل ىار ر نيح منن 0

 1 ربحم ةديبعو ألاقو“' ةيحإل اولاقو ةندسلاب كولملا ماوقل اولودي نآاوكرت اكو

 ةدسالا رمش هدشنأ نيد 011

 2 د
 ا

3 3 
0 - 
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 ناك لب“ رجلا ىف لوصألا هذهو انفصوام لالا ءامو ءاوهو ءايمو وأب اول

 أوس دقو ةفورعملا م لامح ايي ا اوكربو رخص نم عمجا روطو رجء> نعم ماب 98

١ 

 لكل مهاجلا ا ةعبسو عبس اوميذأ او 3 ربو ةماغرضو ةمانتلاو ثياودسأ

 لاق ىملسو ناباب اومستف لاب الا أيس ارمايتل أ سيشل ف لولا لاق باخيو بأن ي

 وا ايلف ككر ةايبا ال تلا دقو لاطلا هلق أهم اَوعَس انءايساةفشالا خا

 اوناك دق موضعل لانو وسو 1 ىماسن اوءس فيكف الاو للعلا نم /

 ىمسيف ارامح يرب وا عمسي نا لياج مظعلودواو دحاول قفتب نا ىلع كلذ ولعف ام

 الو سرف رك ذب عمسينا تقولا كلذ يف قفتب ملو بئذلاو باكلا كلذكو كلذب هن

 برعلا هيلع تمباتت مظعم لجر مسا باك وأ روثوأ رام راص اذاف ءاموأ ءاوهو ارج

 نك امن و اهيأن ةيعرلا تيمس كلذ ىلعو هدعل ةصاخ هدلوىف كلذرثككي. من هيلا هيلا ربل

 صقح يباب ىنكي رمتلك و نسحلا ىباب ىنكي ىلع لك راص كلذ ىلعو ممئاسنو ولالا

 رانلاو ءاملاو ءاوبلاو ضرالاو « خلك نس *انه تورش ءاينأراا كلذ هابش

 ةيضا قوكت كيرا كذلا مسا لكش ىلعو لافلا ةهج ىلعاهنم تاقتشم رخأ

 ١ اعروارمع# هنبا نار<# 5 < هنبا ريم يمحسلو اريم“ هنا ع 0

 نضلبا كا ميهاربا ابأ لجو زع لا ىعدام لثم لجو نعةللاء 0 ئ

 تن ور مون لثم ءامسالا يف تدع 5 مدور تاكو ق 7 :

 نيا موب ةالص نم كلذ هل قتشاو ةعمجلا موب مال 2

 ىاتلا كر لام هنا ءاشوقا لوآلا انعذو٠ ىلا دوعن ع هريغ نمو دا

 ةوشرال ملوةكو ةواناجارخال ممتيمست كلذ نف ةريثك ًارومأ ةيلهاجلا يف المعت 1
 يجراخلاقتو سكملاو نالجلا ناطاسلا هذ

 1 سكءؤرصاعاباملكيفو #* ةوانأ قارعلا قاوسا ريال

 ' دوراجلا يف يدبلا ل

 ْ اسوكم نيسك املايطءنيرارمد « انتبسح ماانتلخ ىلعلا راك
_ 0 
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 1 كلذ لبق ىلو دقو ةافولا جاجهلا ترضح اأو لاق ك رك 22 لع نارعالا
 0 توم اكلم ىرت له مجنملل لاق لتق نم لكإر حتكالام عتفاو

 ا لك هاو ااه لاق .جابحلا ا اتنأو بلال همانبا تلوم اكلم يأ

 ,دبزب 00 ل اسم ىبأ نب ديزي جراوملا ىلع فاختساو تا ىص انأو ه

 0 ل رامحو باكي عبس ١ تناك اغا برمعلاو لاق ةشدك ىبأ

 اف لافلاو ريطلا رجزا ضرعتب جرخ والا لجرا ناكو كلذس لو افلا ىلع

 3 ةيالصلاو ٌةدشلا هيف لءافنو هن هما ىهس ارجح عاقل رجح لوم اناسنا عمس

 مفلاهيف لوأت امثذ يأر وأ ابثذ لوق اناسنا عمس ناكلذكو قل ام طحي هناو ريصلاو

 0 لاو ةحاقولاو رهعلا لوط هيف لوأت ارامج ناكناو 25 ركل او بخلاو

 | اذ ريغو بسكلاو توصلا دعب و ةظَيلاو ةسارملا هيف لوأت املك ناك ناو دلجلاو
 1 كد | لل, ادياو افيكو الك هزناهد يف دايز نب هللا دبع زوص كلذأو
 نك ”هجملجرلا ناكول"”رخا لاقو هيلع تراطف كلذ ىلا ريطتف طاكدسأو حيطان

 8 امانه لعجو ريزتخو رونو رامحو بلكو لبجو رجح هنبا ىمسي

 7 /ملاهتا لوالا لاق مننا نم ءامسالا هذهو كلذ هأبشاو باتعو لثبو نوذرب
 ءهدنع ءامس هلا تناكناو طق امتار نوكياال هلعلو انوذربو الغل يرب هال

 2 عمس) ناك امريعلو سرشب مسي ناك دف اولاق أم امون هيلا نوجاتحم ميلعل رومل

 ظ " كلذ راصأ كر ناو اتا سيف: قديش نا ميقتسل ناك دقو رونو

 اب كلذ ١ ىمس دق موضعل نا الا بلو 35 وعملا الو مجلي ىعسل 35 نحو

 0 لوش هيفو

 : كوك ايامرعالا تمال «٠ تيم ىهف تم نا بكوك
 2 طجاوريشب الو دحأب نومسي الو روطو دنسو لبجن نومسي مثاندجوو

 و و ”مهمايخ نم مه-ؤر اوعلطا ىتم مجموع ءاملت وهو يمحو ددنصو يوضرو

 دملا ةهج ىلع وأ بقللا ةهج ىلع سمشو رمقب نوءبو كلفب نومسي الو جرب
0 

 ل لا
 دج 0
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 .٠ ىدمملا هدبانلا لاقو

 مدلاب جبرض كلم اينذ رسيأو « ارصان رثكأ ناكيرممابيلك ْ

 مهسملا يناملا دربلا ةيشال # ةنعطإ) رمتساف بان عرض يمر 00

 ىمشبعلا نا رطق لاقر

 اهل وهجهادتعا ىتح لئاو ىمح « درب مل ةرمم نب ساسج رثطلأ ظ

 |طوَمعتفختسا ىتحالثأو تدح * ةئمط بانلا يىرذا ابيلك رجا
 ابليدي لاد مأيالاو صهدللو .* رداس تناذا تافامم نوغا' ١

 ةمصعص نب ىماع نب لاله ينب' نم لجر لاق
 اليخنو ىنطذا بيلك لت * لئاوةننا ىلقت ءاسنلا زو

 اللذتمىجلا ءوطو٠ حبصاف © ابءرض قشينلا بانلابهتبانأ

 سودس يب نم لجر لا
 ريره تويبلا بانطا لوحاطل « ةبلكو باكل ىيلك تناو 5

 ىنالحعلا ليقم ا لاقو

 كلاهودب رشمهتماوحبصأناو « اهطهر ددبتذا ركب مأ تكب

 كسامم اهلاح اياملا نا ول * ةيَش مهف كرم 5

 كلاسملا هيلع ىمت الو اليلذ. « مودأت يسال سنكو بالك
 نايفس ىبأ نب ةنواعمل ججراولا نم بالك ينب نم لجدا لاقو

 نما لثم مالغ م مف ناكول 5 هنريشعيف سيلك ريس ترسدق ١

 ىس الا اهّمتف يعا دربلا ةرطك *« اهذدْناع ءالجنلا ةنمطلا نعاطلا '

 ةلابت فسوب نب ججاجملا هيلو لمع لوأ ناك قاتشالا اذه لثم ىف ناظَتيلا ون

 ركو ىلع ان نوحا 85 1 ةنف ركن عضوم ىلع الا | ريسأ ينال لاق ةك ظ هذهاهنع كرت لاق ىه تمس ”ىأىلعو ىه نبأ ليلدلل لاق اهنم برفو يارا ظ

 نم ىلع نوهأ ول لوقت ةسماعلاو جاجملا ىلع ةلابت نم نوهأ لبثلا يف ليقف |
 كا

2 
557 

 م ثا الا

4 
 ه لاخلا
0 
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 .ةعيرنب بيلك ة ابنا عضومىف بلكلا مسا نم قتشامو ( لكلا ) بحاص لاقو
 برما نم دحأ يف لق ملام ةعيبو ينب نم نيلجر ىف ليق هلا لابو لئاو بيلك وه

 1 ؤوع يداو ل "لاو لئاو تيلك ن م زعأ موق وهو لثلا امم برض ىتح

 ىم ناكو اضوح ضوحن و اران دقوت ل همم تمجتلا اذا ةعير تناكو اولاق

  ىراوج يف اذكو اذك قضوا ديص لوّشو ديصلا ريجيو اضف الا هدع كش الو

 ىهتمىلا اهيمحيف هبجمت ةضورلا يف هب فذق امبرف هعتكدق باك ورج هل ناكو حابال

 نب دبعم لوقب كلذ يفو هلبا ردصت ىتح ريمب هدرب الف ضوملا مرحب هيقليو هلاوع
 : هس

 : عنما تنك يذلا لعاب لقا 1 هكا يننا: َناَرُص نظا

 عتب ههجو اظيف داك دقو * ههحورمجاو هائنعتققرورغاذا

 عيصإ كل تمدق اماذا اعارذ * ا نيبلا ماظلا ىف مدسقت

 منو لكلا ةالك | ةطلخم 6 . اهنا تحنا تنك نك لبنك

 علرتف ءايظلاو حاض تار ف لئاو نب ركب ءانفا ىلع ريب

 ةيضلا نب درد لاقو

 ْ 6 نميف ةبيلك لبحم #* ىلدنيح بيلك أم كرمعل

 3 شم هنم مهو دع لكو ه ايغل نايس ينب نم مظعأ

 5 7 سادرم نب سابعلا لاقو

 7” اهليتق وهو حاط ىتحزملا نم « هملظ بيلك اهينس ناك

 0 اهلولح اهنم ءالك الا منعذاو « اتام بككلا كريبذا لئاو ىلع

 ىرفظلا ةميع نب بيلكل اضيا ,سابع لاقو
 نوعلم ههجو دكنا رظلاو « ملاظ موب ا تلك

 00 نويطلا كيس زيدنلاموي «٠ لئاوب دارأام كموق ىنب
 20 قونلاهنانس كيتحفص يف .« ابلثم قلتفوس كنالاخاو

 اوس ”
0 3 - 01 

 ام رفا

 20 7" ف 0

 لا
 ف 7

2# 3 0 

 اا ب ا



 ١هه١(

 اموقوجهيوهورخا لاقو
 دفاسدتعالاصوأ نمنسيدارك ه امهلع رست واش رماوءاسو

 ديلولا نب كرام لاقو 3

 لبقملاب ابحرماولاقو اوه * ”اليقم ىوأر اذا نيذلاس 2

 لبسي تقراع باكل . مهُدح نأك فلخ ىف تيقو

 ةدابع هيلع رغو ىلشهلا ةرمض نب ةرمض ىثترا نيح يسعّمفلا ورم نب ةرب_س لاقو ١

 ةربس لاف ينادي لا بكل فلل ا

 دفيتلا هل لؤسم لاو : لبام كامأ تلكح فيك رم : 1

 دشش ال ابلثع تعمس له مأ «  ةنامأ تيغ رمأ دع تاظفتلا 00

 دحمتو قافرلا هيرودن اسذد *» الشهم للجت ةرقاف ءاعنش

 درجتم ىك ارو ءاقللا كلف « اهح كنكح لامأ قافرلا نا

 درطيو لاظعلل صيصب لف 3 ا ل حضف

 هيلااتكو شبايسداتتلا طرخ ٠ ايود نكلو اكد
 دفعا نئاربلا :لعر وشب ل « هيض زاتكسا سحلي ناعؤج) 0

 رارض نب دريص ل و
 بلاكتو كما اهلع رمت ٠ 0 محلا زانكذاو 5

 تااعثلا هيلع تلاب هيرمتل « هلحر كءانف :ذ قلأ يذلا ثيل و

 لاقوءاضعالا ركذو تافصلا ناب نمالقامتشالا تاب نإ ناتيبلا ناذه

 باس قوم بلك ربااي «* بالك ينب دبعاي ربساي
 بارسفقرقر الزوال 8 تاو لوا ]400

 يبانو ىرفظ جنتل ال

 ايالكلا رب درا ادع د ىملس طهر ةيبط ين نأك

 رخل لا لاف #

 007 ل

 5 "حج م

 ١ م دس ناو رد 1 نيش اخ حا“



 (أؤه:)

 | ىحلاو اه-وتنم الو نوفملا قبله ريغ ضخم ادبأ تلكبنا نذل (ككل ا نيع هناك

 0 لاعدملاو وماتقلا يف تعبق ىتلا عابقلاو ازغو زاغلث 0 مبا و باهاهدحاو ةملظلا

 117 نإ اكلاو هرب ىف هيحااو دعتا شاي ش

 ةرماغ ةتملسأ ىتارتلا عوف 0 اعلق ليلاب تاراملا قرط اماالو

 ةفص قرخ لإ لاقو 100 نم مظعأ ة همود يي 'رهلاو ضميقهتلاو عامجالا عوبملاو

 بويعلا نمدل ضرعيام ضعن
 . نارحبلا حطانت ثيح تاب مأ +»

 نامل مم جوع ملل « .اهعدق لامال ئارالا نا

 نابز نير وظفم ف سعاشلا لاَ
 روظنم باكلا ناعتابمالايف «# مدعي ءابالا فلخ ام

 ىنارعالا لوق برءغلا اذه نمو

 0 ال ابله] نم ىف يرتصل « ارو اهابلاو يرئص ناش دقل

 اميمو هسش اهف بذمي * ة.حهقاسزاىاكلا باعل بالك

 31 ىدعم نب ور< لاقو

 3 زاف تشراه بالكو و>و * قراش رذ الك امرح هللا ال

 لا ظ ا
 01 ل ءاوتلا ليج 1و < # . ةرمل تيك ىتجم تش ولو

 بورغا تند يت> ةودغ ندل « مهم بلكلار جزم ىرهملازامو

 0 : دايز نب نخر لادبع لاقو
 3 باكلاةصيصل ف اخ ىتحف رطلا 0 علاظ و كفل قورسع هتعد

 00 سوأ نب 62 لاقو

 رجلا هطيشباكلاربإ كدازو « هلخنو قارعلا رمت رع
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 نويق أب عشاجم ىإ رب نم لو ناو هليمر؛ َن 1 لقو

 سليما ىلعنيقلاق ىعو * سرقلانيقلا كر .لهأبجا

 سملاو ةالعلاو ناتيلكلا ب نياح اها هنادأ ان .ش

 مايا برح نا ءايلعلا تهز دقو بلكلا ليفطلا نب يماع سرف قونزألا مسا ناكو. ش

 رانلا بالك جراوخال ليق دق كيردلا بحاص لاق بح هبيس ناكامنا تيماسه'

 ”فوقولا ليطن كلام ربرجىلع هفوقو ىف مك نب لدنج لاق دقو رانلا بالك متاونلاو :

 ثراملا نب رفز لافو بيلك يب بلف | ع

 ا بادع اتم عياصاو + مسيلعنامزلا باك باكأي

 لدحج ىنباو نوتيزلا تبانع * قملاف ةواممال 2 نا

 اليعو حاملا اييتوذلاضرا »+ 3و . لحاوسلا ىف كع شدا

 ثراحلا نب ةبنتعأ“ ىلرب انلأ نب نيصخ لإ |

 3 نب ثراحلا نب ةيبتعلا * ا فدنخ ري ىلا رك 1

 بانرملاةسرو ليلغلا ىنششف *« ةمبثس لتقم دعب اباؤذاولتف 03

 2 اك هناري- + ىلع راج لكو د١ رش ل نهاد اك رد هلل

 باملاةميرل طسو بسنت اي « . ميلا كلل ىلا 7

 وهام اولاق تالذ ة- ءاع يف وأ ضل سونا ءاا عيرسس دوعلا نك اذاو ذا

 لاه دات دن نم 211 نيح رباج نبا بو 4م ءاع هللا ىلصىنلا لاق اولاقو بلك ال

 ةباكلاو باكلاءاضعأ نموضعلاهب اورك ذاممو ىلا ينعي ةباك ما هكردت ل نا من هلم
 أنيقال هيور لاق املامفأ ن 7 ددحاولا لعفلاو 2 ا نم 0 ةيصلاو 3 وأ ا

 كلذف يالا لاقو اعاد أفطر 4م اللم لوق تلكتلا

 عابق اب 0 ىق:نيكتلا يك #4 م موقلا ليلد ت

 ( ناويح 3
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 م المس نذل ةباكلا وم اهوشو ا تب ةيم ىتل 3 ةباكملاو 3 | ةباكلا

 نبليبش لوةاهفو 1 ىهف رازن نب ةعيبر نب ةعيبض ينب نم نب ةعزخ اهجوزت

 : روصلا نم ايحراخ راصف ةعمشلا رابث نم انيق ناككو تبإرغلا بتداض ىبضلا ةوْرَغ

 سكوالصالا لماخدبعةميزخ م مثوباو ةراره ةبلك ونب
 ةيحيأ نب جالع وهو اهوا لوش ةي٠ يفو

 اهرازم لال ايم ناك دّمف *« ةيرغ ةيع تنابدق كت نا

 امراوجلوحلايف كشيناكاو « ةباك 00 راهتعد
 آ0 لل ريغو سانلاو نادإلاو يرثلا نف فاكلا' 257

 د ةارسلا نمانازأ نيح مىاوق كلذ نءو ةباكلا هبا 505 تناك ىتلا ةعقولا

 | ٍْ 'ةءونشدزا ىلا سود نب مغ نب مهف نب كلام جورخ بجس ناكو ةباكلا دج ىلا
 حنلاكلذ ىف يغمو بضذف سا | ماكو و مهراجل ةباك اولتق هتخأ ىنب نا ةارسلا
 نءهو تلكلا ى و 3 عولط دنع كالذ ناك نولونو ةيلكلا دج هم طه ىذلا

 الجر ناكو ىو باكلاو رم ونأ كلذ ن 0 تقلا ةنغأ . دابغ مبلوت
 ناكر / خيبطلا ب باك ةيوءاعو ىودتلا تاكلا ورم وأو ا.ضرفايضورع ننام هيا

 6و ءاملا باك باكلاو ىلع نب د نيبو هنيبا ونهار دتو ديبنال سانا برش
 1 و بالكلاو ناتباكلاو ةباكلا كلذكو ىاكلا (4لاقب ىتاا ةبضلاو ءاحرلا
 3 يندملا كلذ يف باش نب دشار لاقو

 عب ارهتسا نةودباميطداو ٠ 57 2 انها بالك نكمأ
 4 فاوتمو نيق“ تراك اذا ه ميدي دو ىندما وقالا ىربفوسف

 3 زجارلا لاقو
 . رفنو 8-9 ريعلا ىلع هل « رتتسي امالغ ناك دم لاز ام

 - « راولاو ةالملاو ناتبلكلاو ه
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 ركل دكو راخلا لومزو نيسلا ةتكيشرلا انوا بم 8

 تكسم رانا تدقوأ اذاو ليللاب قدنت تراصإ عدافضاا نع نربخو تيملاءدور :

 ريخلاب جاجتحالا ىلا مكدرنا ةفارخلاو داسفلا ىرجم يرحب امب 8 انضراع دق اولاق
 ردقاق ىهذملا اذه تفرطتساو لئاسملا هذه كتمأ ناف ىهاظال جراما حيحم :

 نم الا اهب طيحمال فانصأ بالكسلاو ىئتاكسلا باهولا دبع نب دمحأ ىلا ىلا
 ىشو 18 اهدحاوو ءارضلا ىمن ديسصال اهنم ناكام نأ كلذ ةلجسو ملاكا
 اهقانعو بالكلا ءارجا ىف ىهو ةيقولسلا الا اهفرعنال نيو يساوكلاو حراوت

 ديصت دقو امدارك ىهذ امدرك و اهنيز نم ءاعراا بالكو اهشراقمو اهنجه ةيسالجلا

 ناك نملا ضرأ نم قولس وا ديم ةيقولسلا نع رشا هنكلو ةيقولسلا ريغ ب >3

 سعاشلا لاق دقو هوحلا رح رصنملا رك عبطلا دامح ديدحا

 بحابلا ران حافصلاب دقوتو ه هجن فعاضملا قولسلا دقت

 . نك“ ةويطخ انددقو تاك كفاح ضك رب وهو كولا صضعل تعءعوس يم.مالا لاق

 # 0-2 تايدفم د لاجرلا ضعبل و ىف , كيدف هنأ لو وهو ءايظلا د 5

 هدشلاو صرملاو ةلاذنلاو مؤالا لاصخ ممج مهدنع باكلا راصالف كيد تحاضا

 راشن لاقولاص(لا هذه هوه نأ ه.سا نمنوةتشإ اوراصكلذهأيشاو عرستلاوءاذ

 هيمذ "سال كلبق قم # بهذ نع تاج ولاب نئتساو ظ

 هلك 4ع تعبت تلاع 0 0210 لع صيرطا 0 ْ

 ليفطلا نب ماع لاق رك ١ ةدو.حملا ءايشالل هءسانم اوشا الك ( لكلا سحاصل ١
 تباكسلاك دات 2ع 0 3 هتكشي يدرج ذي 8 1

 ةعسر ون ةباكهو ةعيبر نب لاكموة عب ر نب بالكو ةعيبر نب باك را زب نب ةعبب ر داو
 2 2 نمةافالجو شع ةسغمو بيو ذو ةمبو سأل 7 ١

| 

 0 ا بكون ك

 ا . ىلا 9

 ا
 له ع كل



)١6١( 

 ا كرادملاو الالح هلتق ناك هنم فيخ ناف مارح هلتق ناسنالاو احالص

 لحل لج نم ماما ناو ةاذللاو بالكلا خسمنعو ”يرجلاو

 الو تافارملا هذه اناعج ءىث ث لك ملع ىعدلب ن ناعما رخا" شم لاه انكي

 58 ريوكتو نابصي_ثلاو قاتم:شلاام هل انامف لئاسملا باب نم راغصلا

 || غو دسس فاح نمو عضررتلا ىناخ قامو ليمم نا ةأرما تاع

 لاو ةمبوزو ةقامسن ءو هنأرما نمو ناوزغ ينب نعواهجوز نمو نبل ينب نع

 ارنب نعو 0 اس رغصاب راعشأ مم نَدَو فصا نعو ةبقرلا ىذ رامنلا نعو

 يانك ما غلب ب نأأو هامس نم حعبأت ل تالكلا تراَص فيكو فيكلا باككأ

 ا برألاو ليفلاو ريزتملاو درقلاو رافلا يف سابع نبا نع اوثدح فيكو

 سابع نبأ نع كردملا اذبب قدصن نآ ان لحب لهو خسم نولك نبا يرجلاو

 و و اهرفا وح الا ءوث لك ريغ" ناليغلا تراص فيكو نجلا ةيشام ءابظلا تراص

 م رم ماعلا د تاراآلا تراص ملو نيتبرض نم تشاعو ةبرض نم

 نب ةالعس لهأ جوز 'يث 2100 رعاولا الك دماج ]| توام مو ناليغلا

 0 تناك || ةاتهلا 50 امو لاله نس هللا كيع نيدو هنام قرف امو

 اهجو ىلع يضم ملو بهذملا كلذ نم بضغ ملو روصنم ىبأ و يرح ذب

 روما ” 03و مط ناطيش نيبو لانسلاو نالثلا نيب قتلا امو
 2 لابامو اعراب ير رفلاو ا لح 7 خا رفلا لايام مو هءانذأ حيبلملا

 أ الول دنلا تاق مو ليفلا ناسل الإ ءاوبلا ىلب ام هال رظو ما ىلا ام هناسل
 )0 اة لتسال كن كار ا قلاع كراس ١ وم اكل نولقم

 + الا يف لا باودلل كلذ سياو رانشالا ناسنالا نافجال 0 مو ىلعألا
 دلا ةضب آ 00 لل ةضي انو نارودت ال ىمفالا نيعو 0

 ميلا كل وامل ل اب امو قوعلا قابالا نوكي لهو قونألا ضم منتما

 اذا لبتقلا راص مو ارهجو يلع ءاسنلا نمو هافت ىلع وهطإ لاجرلا نمقيرغا
٠ : 

 لا 4

0 3 5 

 38 اذه ”- 5-6
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 اهرفام ولاق دقو سيلبإ ةيمسن لكَش نماالو قذاقلا ةينن لكش نم سيل كلا
 دقو ثيبخ لاجرلا نم قسافال لاق دقو هقراغال هل امسإ رحافلا اولمجت ملو رجافال |

 وهو انالصم نرش الف ةثيبخلا ةرجشلا هذه نم لك ١ نم ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 اود و اا ل هو ل لجو زع هلوق ريغ ىلع اع

 فريفتسا طئاقلاب انا 51 -» :كمشمحلا عكا ا 1

 ثييخاي طئاغلاب تعصو ه نيون 4
 ماو مسالا باتك يف هانركذ دقو هعضوم اذه سيلو ريثك بابلا اذ 1

 تفلتخا ناو ساطرُملا يف طألا فو تودلا عب طق ةروص يف مسالا م الا هن

 تالاملاو تالاحلابو هب نيماكتلاب هلضف فرهإ ملف كلذك ناك اذاف هلئالدو ل ظ

 برعلاو ةيلالتقن انما دق اولاقو لوطي اهريسمتو هج هذهو ماك

 لمعو باقلا ركفب دبعتلاو ناحتمالا اهدحأ نيينعع مظتن, ىنعم ىلع دسالاو بئذ

 ىصعلا تناك اذا فيسلاب يغابلا برضل ناو ةيوقعلاو ماقتنالا بور الةحرا

 فذاقو هدب ١ مطق نم تام قراسك ناك هيلع راد_ةملا كلذ ىلا أ اف نم همأب م

 يفانل ضرعن مل ناو براقعلاو تايهلا لتق ىلا دصقلاب .انضادقو دج نش 3

 فيسلابيغابلا برضن نأ انل سيلو كلذب مث ىتم فاتملا سنجلا اهسنج نال تقولا كل
 اربذمو البقم رفاكلا ل تمي كة رىدمو هلبقم ةيملا لئقن نأ انلو ريدم ريغ لش

 ناك دقو ناحتمالا الا ةيلا لتق ىف سيلو ةبوةعلاو ماقتنالا مجم رفاكلا لتق :ْ (ِ

 ديزي نأ ريغ نم: ىئابلا لو اذاوابنق نودابسل لايحالا وا[ نأ غر ظ
 نئاتعالا لدتو عوزتلا هنم سنو نأ ىلا سيللاو رسألا هك ةئق لإ |

 لتق انل حبأ دقو ةريدمو ةلبقم لتقلا تارشحلاو ج.هلا نم مومسلا تاوذو 5

 لتقلاو حرملا نع الضف شدخلا انيلع اماياتج نم غلام دنع ناويملا نم بورض
 هلتق ناك سانلا ىلع لاص ٍناف داسف هلتق ريمبلاو لملاو ثيغاربلاو لهلاو ضر : 1

 ' ىف ةياغلا اعاو ه]تق ىلا دصقلاب سم ول مو را || هيد لعو مفذلا ةهح ىلع هيف ىف
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 اعرفاذع 0 هم ةدجتلا بامحأ بج نمو ةدملاو ددعلا نم اهتأي راسيلا لعأ

 مهو لاوطلا عرذالا ابو دنهلا 5 كلذ ىلعنودلاج 1 اهمجح مظعو اهنزو لقت مم

 3 مسا ةعزملا تابثو ةءارجلا مهسفنأ نم اوسحا دق مهناالول يللا عينج نيب نم

 | اوجرخ الا دساالا بول نم دشأ مجرات نا الواو مسي نك 0 مث ريغ

 لانا لعو راذبالاو ماكل الإ مل ول ناطاسلان ا ىلعو م ءوبلاطد قالا

 ةئيدملا لملو اما رك اوتام اوذخأ اذا مهنا سو لاتقلا الا هيجش ال ن.ه لاتق اولتاق م

 1 اواروتع اهمالك رثك أ ناكو داسفلا لهأ نم اهلع انومأم ىهدلا كلذ تناكدق

 3 م ةرض دشأ باكلا تاكلاو زوقملا بلكسلاو يماقموأ شراب نيب نم اهنايتف
 آل لك أننا أمم رمد نونملاو ا |!بالكلل ضرعي دقو هلتعب زومأملا ىتذلا

 نأ ىلع غزولانولتقا سانلا لاهجو ناويملا رئاسل ضرعي ىذلا نونجلاك اهنمو سانلا
 اجا .ًاواهءابا نا سسح أف بطمحلا اهلا لهنتو مهاربا ران ىلع خفنت تناك اهناهمأوا عأبا

 : ريصقت ىلع ميهاربا ةواد_ع ندقتعا نمماو ينتملاو ىنلا نيب ام لضف نفرعل ن دق

 4 رزو ةرزاو رزت نا انازاح فيك كلذ ناعف 5 دعل ةدناعم نعو رظنلا لص

 ماوةيبوبرابةر ءاكلاو ةوبنلل ةدحاخلا كان يه ىلا هذه نا ضدنا الإ درخأ

 ود رط ؛رط نماما سانجالا هذه ريك ١ لتشنا 2 الوميك ان انني

 ]ءىرجملا كلذ ىرجي ناتو ال اهنعا ج ىلع ىذتدق لج وزع هللا ناك اذا اماو ديعتلاوةب ىلا

 لي اف دعلو توأأ كا ءوهو دحاو ثال٠ دب ىلع سائلا ميجتوم ىرجأ كس انلا ىدا

 0 ليواقأل ةراكسملا لع هلق ناك لولا اذه ل | لو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هرجع لاعلا نم الاس ريللا اودرو ةلعلا سانلا كرتف ام 0 هون ناك ين 0

 السلا يلع لماو هلوأ دبش و مالكلا ر ار ةدديعو لعلوزيمم ريغ

 نم

4 
10 

 وف

 كوش هن هن و مهني راد ناكدق هناحصأ نم سان ىلا مالكلا اذهب دصق مالسلاو
 00 0 ريغ غلام ماد

 3 ء
0 

5 3 4 

 3 لوقا "3 0
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 ينتقا نمهنا ثيدحلا يف اولاقو ؟ انضراقو كانلباقو 5 انضراع دقو كلا ع وبشلا

 حلصي ناويحلا عيج نم ائيش اونأبف 00 ضنق الو عرضالو عز تلكب سيلابلك ١
 اهدالوأو ةيشاملا سرحيلالا عرضلا بلك اوذخلا لبف دعبو صنتلاو عرضلاو عرزال
 نامحللا تاتقنام ميمو باثذلاو رفلاو دسألا قورط دنع ىاكلا دنع لهو عابسلا 2

 جوجو لغشلا ضعن ابلغشي ناو هتلالدو هرادناوهحاسو هحايصالا عابسلا ءاسؤرنم ٠

 قف سبل ذا اهنع دوذبب نم اهيلا يفاوتيو اهيمحم نم اه قحلب نأ ىلا ةجهجحلا ضعن اهب
 هيف ربظنو قارسلا هيف وشفغنو صوصللا هيف رثكت ارغد ندعو يل ساذتلا اذه

 سيل ةيبرملاب الا ضرب مل موقلا لزم ىلا يب ذا اذا نم قلسنلا هيف عيشإو بوقت ْ

 تافشكم ءاسنلا ىلع رع يت> ديرب ام ىلا لصإ ال وهو سفنألا ىلع ينأو 5 يث امنود |

 ىتح لالاب» قت نادالوالا عد دعوت ناىضرب الزاد. ذخا ةآرملا ذخأ اذا يسع نءو 2

 ىتلابو. ىمظملا ةءوسلاب مرملا بكرب نا اليلق نمأ وأ ائيش نكت نأ يسع نمو ذب
 نيمرحلا ءاسن 1 ددو لاوخ الا[ 2ن نم ةسارطلاب وكل لاذ ءذبف اهب ىوشألا ا

 ءاسنو راهن نيرب ال نيمرحلا ءاسنو اراب نوروازتي نيبرصملا ءاسنو اليل نوروازم 3

 بقنال فوختس نمو ىنةتسي نم ةرثك ناكملو تارباكمال الا اليا نيرب ال نيبررصْلا
 ةشا امهسأو ةطامملاو ليصحتلاب قحأ ومالا ىأف كلذك صال ناك اذاو قلستلاو
 ا

 و أر باد دق نم مون دع ماذن الا ى 9 لا بالكلا ذأ | ةعاذالاو 56

 سرح نيب انلم> ولأنأ ىلعو 0 قا رس ةظقيو اهذاختا ك

 ناهد ند اومتم ال بالكتا داما نيب و سانلا د ءارح 2 هع للءتشلا امو .قا و

 مساكم

 نم كلذ صوصللا دجولو ةرجالا كالت هاطعا نم سورحم لك عنش# ءالو ةسارحل

 لئاقملا هذهو تامرحلاهذهو ميرا اذه نا نوءاعت 0 مرا دوجأو مننا مل 7

 يعارلا يرحو مالا ظةح نمةليح لكي امنع عفدلاو ةسارالاو عنملب قحأ لاوعألا نم

 فذلا نم فاخم يذلاو دحاو عيطق ىلع عمال بائذلا نافدسو ريج آلا هيأ ,حو

 لزا :م يفو راجتلا تيناوح يف يتلا لاومالاو سالتخالاو ِباَِيَسالاَو ةللاو لا
 13 تا ١
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 ىونغلا ليفط لاق ناطيش ونب دعس ينب يفو صرب هب
 « بوثيو موعد ذا ناطيشو «

 4 ةدايم نبا لاقو
 1 امونج نحو نيطايش تنغل * براخم لوقت ام ىنانأ الف

 ظ زجارلا لاقو
 يع ب نيعلا ىف ناتو * نسلاثي دعمك ناوى

 نملا ريبك يناطيش ناف
 1 مجنلا وبا لاقو

 1 رك ذىناطيش 1 اطر 4 دنقلا نم نعاش لكو ىلا

 : ةحاورنءا روظنم لوق ىلعو لثملا هحو ىلع هلك اذهو
 رد ينب يحمؤالا نب وءبسم * ةرمغف حامراب ىله او نانأ
 0000 14 نكتار نار نطايغ 6 تقرت لوشام ينانأ الف

 1 هنومسأ رد ين نم لجرةفارخلاق هعفرب هل دانساب دباف نب هللا دبع نع مور دقو

 ريك هياشن نم جار[ تااقف ثب دحين . مو هياع هللا لص هللا لوسر ثدحتف نيطايشلا 1

 ١ ةنملا لخد ةسانخ نب كيرش نا م مورو قح ةفارخو ال لاق ةفارخ ثيدح نم

 2 م يذلا وبا لجرا 1 رمت ناو اهقرو نه ةقرو هعمو اهنم جرخو

 | لامف مهبارش نع كادر ةيللو لوللاو سلا لاق مكماعأط تراك ام لاَقف

 يعل لاقو

 ابوحأو قعأ:يسمأ نم ءال « مكبرو ينو.تفلك ناو ياو

 ِ ابرشم ءاملا تفاع نا هبنذامو *« ةررظ برغي ينلاو روثاكل

 ! - ضير غلا تةنخو صاع ينأ نب ساد م تقجاو م ن برح تةنخ نملا نا ميزو

00 0 



 ٍ تحس
 كلذ يف اهنايعأب بالكلا لتقل 3 هنا او دقو الا + علت الو موهيصعلي ل

 ىصاعملا باص ةمللاسم ىلع نوءمجتال ضرالا راطقأ عيمج يف 0 الآ يا مهدلا

 و مع نعطل امهخ ير ام لب مهجض اوزرباو ردع اوماخ دق نيذا 1

 و بدلاكلا ذاختا ناك ول لب ةدابش كلذ درب أكخ ير : الو اباك هراد يف نأب

 عيمج وناماسدهده مكح ىلع دهادجلا عيج مكح ماج منا وأ ولو كلذك الا ناك اهب 1

 يلع بايذلا عيمجو 5 ماج مكح 3 ل ميجو حو بارغ معي نابرغل

 0 اهكح كلذ ناكل ربزع رام 0 جو صوان نافل بأذ مكح

 ىف ا,لثم ضرعي ال يحولا لوزتو ءاد الا هد يف بابسا روم ذل صئاصأل ضرعل دقو

 ناكو يباكلا ةيحد ةروض لع ضرالا ىف ئشم مالسلا هلع ليزبجفاك ل :
 لثد 07 ةروص يف رهظو ىملاملا ةقارسم ةروص يف كمكلا يف ىءارتب 0

 لامف ارايط ام امح عب لجر ىلا ولف لسو هياع هما لس شلاأ# عز راق ربل اذ

 ناديالا ةلزانو لك نا نك ماخلا عب نَحع نور طيش عبي ناطيش

 قع نيطايخ م رمح ممود نم ىلا مثاه ىنإب نهود ؛رصبلاو ني هرم نا نب

 نوك اما انه دم [وجبنف اننإاوناك ما نوع دوا نطاخ | لج نم مهناو ظ

 نعزن ال رمت لوق ىلعو سنالاو نا نيطايش هلوق لثم ىلع ناطيش لجرلا كذا هل |وق

 ةحاور نب روصنم لوق لعو هنرعل نم "

 رثخا نمنيشتناو ى ءار نيطايش * قتصقرت لوقت ام ىنانأ الف. ]

 ىنعت نيطايشلا يأ و هل ليق يناطيش يف 51 ريح كلذناكو لفل هيجولا وبا ةص ل

 يعمصالا دشن او اطبع هد يعست برعلاو بضل ل

 رق عو رخ يد. ناطيش عش 5 هن أك ى ب رضح ين ٠ سعال 0

 امو حبقلا نوديرب ناطيش الا وهام نواوو ةطاملا ناطيشالا وهام برعلا تل

 ةعقو ىف بارععالا ضعل نع يورو ةصراتلا ةدنعو ةتلطنلا نوديرب ناطيش ال ١١ 0و

 ناكو ناطيش همسا ناكمبلتاق ىذلا لجرلا نال اصرب ناطيش الا انلتق ام لاو تن ظ
 ( ناوح 159) 1

3 2 

1 0 

5 
- 
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 مأ يمحو *ىث نود ائيش اهنم نأتسي ملو ةكيردلا لتقب رمع ىمأ دّقف كيردلا بحاصل

 الا اذه ىف لخدت ةكيدلاو *يث نود اثيشاهلم نأتسب مو جاجسدلا ذاخنأ نع يسوم
 : رأملو بالكلا لتق ىف ك2 اور ل ماما لتق يف منيورو اعيمجا,م.جيجاجدلا مسا

 3  نيشمأ نا الو نملا نم هضهبو نملا ند هضعب نا الو خسم م | ذا

 9 اع غار لا هرك نيسح ةكيدلا لتقب ىمأ ام رمح نأ متعزو مالا اهدحأ ناكو

 3 ع ثار 1 اايعارتك او روعملا أمف رثك مايالا كالت ىف ةنيدللا بالك لملف اهب

 1 'نم فيخ 3 ماما بحاص لعاوصدامر ةنيدملا ةالو نا ملع دقو مف راقلاو

 ا خارذلاب 3 ةعيدخو قدنبلاب ىرلا هنع اورك ذو فرسلا هنا اونظو راّقلا

 مسد ةكيدلاو ماحال متجرخ يذلا لكم رد لاو ليوأتلا نم بالكلل اوجرخم ل

 ناك اهنا ةناسرالا يف مهضعل ىورو اتي نو اتناك اهيا تايضلاو ىدلاو

 واط ةمالط دوك اهبطويخ ضع اه اع كر ويت ماكو ةلولدلا قرد ةلياتخ

 , ؛ اراشع ناكدما ا وو ناحل تناك اه أ ةرأنلا ىف متاورو اهتقرس سنج ىلع

 الو ضرالا أطال ىتح اهنقاع ىلاعت هللا ناو لج ةروص ىف تناك اهنا ةيملا ىفو

 ىلا سوسو ىتح هنو يف سببا لوخد تامتحا نيح ماسقأ ةرشع ىلع مانع
 ثلا قانعأ نم تقاخ لبالا نا مخده ماغأب ءادكاو ةعزرلا ف ملقو ايف ن

 3 "تخسم نملا ن مما بالكلا نا عزو ليوألا 0 000

 ع 0 هنو رافق ب>اصو ىثحو هنال_ اك ١| نم اناطيش نوكي نأب 1

 رادع روت فذلاو لثأأ برضضإ هنو رايد تعاصو فول تاك |او يدمتلا

 فم يذلا هراقل زنانلا ماقم بالكلا رايدلا ىف سانلا ماقأ دقو حصانم يف

 يجةفصدذهو أب ةرصاغو 7 ةبااغ يه لب هرا٠ ىلع ةلضاف هعفانم 55

 أو ءابتنلا و ةأضقلاو البح الو اثبع اهذاختا ىلعا را ل سانااو ةمفانلا ءامشالا

 2 سا دك 1 تل وبنيو فورعلاب نوم أ, نيذلا كاسنلاو:ةالؤلاو
 ينام ءودجاتني ام 3 و ريكنلا كرت ىلع اوةبطا | | امي ميلستلا و كلكتشلا



 : 01 ١(

 نم صقن ةيشام باك وا ديص بلك الإ ابلك يتقا ن م لسو ةيلغ هللا ىلص هللا 7

 ايلك يتتفا نم حسو يعن يلص ىينلا نع ةربره يلا نعو كاما ملا ش

 نب ةريينه | د قاحسا ن ع ةسأ نع سنوبو طاربق موب لك هلم نم سس

 ند التجر دوعن لَسو هيلع هللا ىلبص ي يىنلا باص ن نم رش غم تقلطلا لاق يعازملا لاف 2

 قنب أم ضعبل موضع لاف موتلا هوجو ىف باك ١ تراث رادلا باب ىلا اون اف راصنال !

 نعل )اسخن ماش م موب لك يب اطراف ضتجاوم لك لك اعيش ؟؛ش لالف ل« ن م ءالؤه

 الو عرز الو ديص ب 4 سل ايلك ذا نم ل لاق ملسو هيا هللا ىلبص ىنلا ن ةراخ را | 8ع ا * عم 1

 قاحسا ىلا نع سنون دحا ل ام> لثم طاريقلاو طاريق مون لك هر >| نم "سني هلق عل 2

 هل مم ا را تناك ةكم ةيحان لزن يتح صام || نب وره نب هللا دبعل افا لاق دهام كف

 دف | 0 امئاعرب تدنأتساف ملا ل

 نع ىروتلا تاك اه 1 اراد لخدب ال ةككالملا نا تلعفل اهمالك الول لاّمف ةيصاف ت
 نم ل نم بالكلا نا ةرصبلا ربنم ىلع ل |( سا نافل برع

 حسو ءودس 0 *-- ل 12 بة

 نت كل ها سي ار كر كبل باطلا

 1000 اه ناك ةكدلاب ريغ أك نيكي رع دبع ىلع نالجر سال

 نا ةداتق نمو اقر ها كاما حا نم هما لتقب ترا لارامنالا

 هللا لاق ام ا قو هن رق لدأ ا يف جاجدلا اودختت ال لاق يد

 يدنع اهو (ن ( نوكأ مو اناس انسأب مهب ذا ىرآلال ها ن مأفا) ىرتلا لما 01

 هر ل هجو ىل: سيم اف نال سانلا هنظإ ام ىلع سيل ىمو* يبا ن

 0 23 هتجاح ع شيتا نادصأو حالنا ا ؛أم ذا برألا لا نا -رذا

 ناك ناذ برحملا لاحر ة هود يفو لاسر فلا بدأت يف ,هذخأو مجعلا بوز

 ( باكلا بحاص لاقو ) هنع بوغرم لءوأت اذبف ظفالا يف ررظي يذلا لا ب 0
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 ةننيفب

 هللا ىلص هللا لور ىنرأ لاق مسفار ىلا نع مفانو رم نبا نع مفان أبنا ركب و

 ةنيكسمزواذاو صاع ين 0 ىلا تيهناف اهلتش انكف بدالكلا لتقا نأ ملسو هيلع

 نا هربخاف ملسو 5 ىلص ىنلا ىلا مجرا ت تلاامف ناسنا اهمرش 0 8

 هلتقف املك لتش نا ضاق هرتخاق هنأإ | عجرف دحأ“ىبرق سلو ينسنْؤوي لكلا اذه

 نالا لاق ةأرملا بلك لتقو ةئ.دملا بالك لتق نم غرف امل هنا رخا ثيدح يف لاقو

 لتقو هضعل خحسفب ريا حص مث بالكلا عيج لتف نع ريخلا ص دمف اولاق تحرتسا

 بالكلاوت ايل ١ اهو اتخسم نيتماناو نحلاو نما نم اهنابربخلا عماجم ميلاد والا

 ماما ميذو بالكلا لتقت ىمأ الا ةبطخ ناممَع بطخام لاق نسما ع 0 رمش

 ءاطع لاقو لاقماملا اويذاو بالكلا اولتقا لوب نافعنب نامهء ثعءسلاق نسما نعو

 ةرامعنا 3 و ةاش عرزلا بلك ينو اهرد نوءدرأ ادْئاص ناك اذاديصلا ناكل تق يف

 هللا للص هللا ل وسر يضف لاق رم ن هللا دبع نباز اينح نب ليعامبا ن | نءواطع نب ىلعي نع

 نمق رف عرزلا لك قو ةاش 2 مدل باك ىفو اهرد ندر ديصلا بلك ف لسوهماع

 نا رادلا س>اص ىلع ق>و هدؤي نأ لئاقلا لع قح بارت نمقرغ رادلا 350

 ىلع قحو هلوق ىفو قرفلا رادقم يف ناك اذا الّمع نوكي. ال بارتلاو اولاق هضبق
 ريغصتلا ىلع وحناو داع ع يملا ىلع ةبوقع هنا ل اياد هضيش نا رادلا بحاص

 ىف ناكوا اباوث وا 0 ناك ولو هكلال ماغرالا هجو ىلع 20 ناكل تعال

 لئسولاق لضفاوفءلا ناكدلو دحا هضيق 0 ا اهماع صورها لاومالا قرط

 نع ةداتق نع ةيورع يلا نبا هراك هل وه نم رادلا ىفو رادلا ىف نوكي باكلا نع

 نبا نعواركسامب يذلارادلا بر ىلع مثألا لاتف كلذ نع لكس رمت نبا نا مكسملا يب
 "مون لك هرجا نم صقتن ديص الو عرض الو عرز باكب سيل اباك ذخما نم لاق رم

  هقادصو رادلا بحاص ىلع همئإ انتا لاق هراك ومغو لج هذذلا ناف ل>ر لاذ طاربق

 . اهلع سيلو ةروعم يهو نانجلا يف ائرود نا تاق نسحلا تلأس لاق ينزاملا ةسليط نبا

 ل لاق هسا نع لاس ن ع ةبديش يلأ نبأ ن نعوالال 7 ابالك اهف ذختن نا يرتفا باوا



10) 

 لاق كيردلا بحاص لاقو هيف ناعمتج نم ربك أ امو لهجوأ هيف نوكت ةزارش

 اذه نم بلكو مويلا ذنم انيلع حبب لازامو حابت بلك تنا امناو باك وه امنا هي

 مجاو هباك زج نم فوصلا ىلا جات» | لثملا يف اولاقو |بلك ًاغاو باكلانبا باك ايو .
 لموجة لكم عوساو كلل لي تارا نيس وهما راكلا ىلا ؟ىث بحأو كمت كا كيلا

 مؤشلا فوملاثم فو فات ةيادل عب الو لكأب وم الف ىرأالا يف ضير باكتلاو

 "” ( شفارب تلد ارلهأ ىلع ) 2
 05 مو نورعتبال معو ليللا فوج يف اورص شيج ىلع تحب ةبلك شقاع,

 ىكملا ليعامسا ىور كيدلا بحاص لاقو مهوحابتساف ةباكسلا حابأب مهيلع | ولدتسا

 عقبلاو نجلا بالكلانم دوسلا لوق سابعنز:ا تغمس لاق ىدراطملا المح أ

 لي دسفاو ىدعتو مظورفك اذا 500-5 ملا ةئءض نحلا نإ لاَمو نملا ا اه

 داز ناف درام لق عمسلا قارتسا ىلعو ليقثلا ل اجلاو ناينبلا ىلع ىوق ناو ناطيم

 فيما ]يارا لتاق اذا لجرلا نا كىرتبع وبف داز ناف توف ١

 ةدبع أ لوق ادهف ثيل اولاق داز ناف ةمهم اولاق داز ناف لطبلا 0ك

 نيح ىبارعالا لوق ىلا اوبهذو نافلتخم نافنص ناو نملا نا معزي سانلا ض ل

 كلذ يفلاّمف ينمزلا ىف بتتكيا كولملا باونا ش 1

 نكتسم ءادو ءادلا هاظ نم *« نمزل ىلاف ينءزلا اوبتكت نا 1

 يخو- نع مراج .فاتحم * لرب ” نيطايش ىف ىوهأ ت 3 0

 لتس ' لسو هيلع هللا لص هللا لوس ار ل .اج نع ريبزل يأ نع ةسبنع يأن

 مكيلع لاقو ابلتق نع اناهن مث هلتقنف ةيدابلا نم اهيلكب مدسقتل ةأرملا نا ىت

 واج نع 00 دا نعو ناطيش هناف هينيع ىلع نيتتكتلا اذ ميلاد 8

 اهنا لاق ى رك ايلتقن اًنكفتالكلا لتقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان 7

 هللا دبعو 7 ناطيش هناف هينع ىلع نيتتكتلا اذ دوسالا ميهللا اولتقاف مالا م

١ 1 . 

 شق رب ينبع اهاهأ ىلع يناديلا ظفاو (
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 1 ا شل ف

 50 ىرامقلا نم مالا ا ال نيللا توملا نموا نواب 7

 هلأ ميججو ريزتخلاو ىوأ نباو ىئدلاو دسالا اماف نيشارولاو نيناعشلا فانصاو

 للا ميال يذلا "ثلا ىف بلكلا مذ نا كل امناو كلذكف مئابيلاو عا
 ا ىنحلا توصلاو نسحلا د ا اتا لم وف ل

 ريثك لب سانلا نم ناك اعرو نوجزتمم نوطلت# دعب سانلا مث ةنسحلا ةروصلاو

 ءوسأ هيف قلملا ةماع 'يشب بلكلا نوصخم رف باكلا توص نم م حبا هتوصو هدجام

 عنخ نايبلا برش نم هعزج ءوسوةيلا يلع و نم هؤا وع أمآو بلكلا ن :,م الاح

 5 هاه يف وهو نوذرب رفاح مقو نم يي و طوسلا ةيدع 0

 لق عزجالاو ريصل 07 كيدلا نا ىلع راحلل ةنم ةنانم ياهلا سنه عضوملا

 ل ناكو ةبيحي + رداون هلرؤرمم نيسانويلا ىف ناك لاق يتتعلا ا ل

 7 نيعو 2 والا ةردان نينا نم رثك ا 5 كلن لاق: نسوشتلو

 2 هااغال تارفلا "طاش ىلا رجفلا عم هتب نم جرخ الك ناك هنا اهنف رداونلا نويع

 ىلا جاتحيف بابلا قفصن. ال ىارجح هنراود يفو هراد باب ليتعا ىف قلا روبطلاو

 8 هو« ىف رجحلا دج مل عجر الك ناكف هتجاح نم عجر الك هعفر ىلاو هحتف ةملاعم

 بابلا اذه ىريل مايألا ضعب يف ةنكمالا ضع. ىف هل نكف اًمفصنم بابلا ذجوو

 1 « نع هأحن ايلف رجملا لوان رح لو ل اذا هراظتنا هي ع ملصإ

 دف لاق كلبهنا رعأ مل لاقف ةرلخأل كقامو. زهملا ادنلَو كلام هل لاف بايلا قفصنا

 رعشلا لوقنالو رعشلا سانلا لعب سوءيسير لابام مبضعل لاقو لاق كل سيلهنا تداع

 4 رك انا لاقذ قولا ىف لك اي لجردارو مط ءطش الو ذحشي يذلا نسملاك سوميسير لاق

 0 لاق قوسلا نم لكأ قول ىف سوءيسنر عاج اذا لاف قوسلا يف

 لكم نم كام هي هبج رقع تو ل وتلايف شو هيلع اطسو اظيلغ امالك

 لع حن ف لفال لق هعراتمك أ راح كاعر ول تبرأ لق ضرمم ك وهو

 ل هنال اباك نوكي نا امإو ارامحن وكيبنا امإ هيفسلا اف لاقال لاق هيلع حبل بلك
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 هللاو تلاق رشة 3 1 مف ةءهدقم تناك اذا مهنم ةأرلاب كنا اف ف

 لبق دولوملا لجر جورذل نتيلا امأف ةقأم ىلع هنأ الو اليغ هتيفس الوات دلو ا

 كلذو ىلبحلا ن نيل عضال ايغلا يقسامأو داسفلا ىلع ليلدو ءوس ةمالع كلذو هسار

 تناك اذاف اينو ًايعتم 0 ءاكب 031 يمصلا ناف ةقأملا ىف اوف امأو ديدش اسف

 هبنج ىلع اهدب برغل ؟ نأب هتمون وأ راودلا هل هنروت ةكرح دبملا ىف هتكرح الاجل
 نضع للعي ملو هفوج ىف ىف ملف هوركحلا وأ ةعوالا وأ ةعزفلا كاتاو ىبصلا مان

 هعابط ىف لمعلو هيف ىرسيف رورس ىلع هءون نوكي, ىت ىح هرسلو كي

 ةلهاملا مالو ةاسبلا يق ل أمعل امم كلذ ناف مث وأ ظيغ وأ عزف ذ ىلع هموت درك

 فةارتوداسفلا كلذاه م ربك نيتلاملا َنيَتاَهنيباَم قرف ف ذرءامل اذا ءاقركلا ةصق

 انأو نك ىحاصلثملا ىفو اقتام يصلا جرخم ىتح يناثلا ثانثلاو لوألا يناثلا نع ناعأ
 َ. لوطل ”رعشلا ةعرفتسا دقو ليسراو قيكيلا يللا لثملا اذه ب ردا

 ضيف لب هلت لو ةوركتملا رم قلما كلذ ردود * لوأف ناثام هبلتف رغ

 : ١ كولملا قافذح جاتحاف ركسلا هوركم نم ىماقام لوط نم هلالتمال هير

 بارشلاب مهتم نم اودشيو نس ا عامسلاب م مشا اوواذن نا ةماتلا تاياثعلا باحص ص

 لازي ال مث رورسلا عابط كرح مدلا كرح اذاو مدلا كرح فوجملا يف عقو اذأ اذا ي

 مرمأ اونهيلعو كولاا ةنص هد_هرو سلال ةدلوأ ا ةكرطا يف ادئاز مدلا لايكم يف

 لع 2 زر امآ ناكلا تحاص ص لاقو هءاع نم هملعو هلهج ن . كف ل

 اسحال هلهأ ظةح هيلع بجو اهئاف ارا ص هيلا نسحأو امايآ ةمعطأ ىن ل
 سس

 هلها نيدو هد هدبع نم ثدحا هئدبو صالا نيد هدبع ناكاذاف هل مدالا

 تايبلا نم صللا رهْضا ىذلاو روءالا هتزاومو بقاوعلا يف رظنلا باكلا فاق
 وه و موا ىطعيل ءاج ما د- هال ابل ىردبال وهو هنع رتس ل

 ةعاجالاو :ترشلاب هدم كلذ اومحتسا دق اونوكي اَسرإ هلها لدار كاذل فاك

 يلع سوواطلا كلذك هنم اتوص جمسا لذبلاف توصلا ةجامس اماو ةناهالاو بسل
7 2. 
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 ' لل اهدحأ نيب زعل لييلاب مونلا اولعل ضقتنت عئابطلا تناكل نييبتلاو زييمتلا نم

 هيلا يعدامو مونلا ىلا عزنا كالذ ناك ةروثكلاو دوكرلاو دربلا هعبط نم ناك اذا ليلا

 ش عابسلاو ماوحلا نم تااوجلا فوه شح وه ليل ن الفرخ الآ هجولاو هاكش نم هن ال

 سهاوجلاو روزبلاو بوبحلاوثاردلاو ريئاندلا زييمتىلا تاجاحلاو ةعاتبملا ءايشالا نالو

 ىلا مهزئارغمهقاسو موعئابط مداقف هدد_ع يدخن ال امو ارا زيلاو رطعلا طالخاو

 كلذ نم ىلاعت هللا 0 هعضوميف فرصتلاب راشدالاو همضوم ىف مونلا عضو

 | 19 لوطن ىرخا للع اضدأ ألو لدللاب ربو فرصتت اهناف عابسلا | ا

 مونلا لضف لهج مل كواملا ناو ليالاب مهربسو را 000 6 اما

 ”00 0 )ا اهشاوح تاضف اًلاتشأ ةرتكل كولملا نكلو رابلاب: ةكرطناو لبللاب

 موتكلا ريبدتلاب ةولخلا نمدب امل نكي ملو ليللاب تناعتسا ايلف ال عسّتب ملو راهلا

 .ةولخال ددال يذلا رادقملا ىلا اهلا ءاننا ن نع لضاتلا رادقملا تعججو نوزلا رسلاو

 |0005 كلارا اهناعأ ايلع كلذ لاط الف اطاص اردص لئألا نم تذخأ هنم رازسالاب
 توملا عامس نأ ىلعو بارشلا نم لوانتلا ىلا اوبهذ مهنم سان ةبرّدلاب اهيلع كلذ

 لوانت“ ال تناك اذا ماوعلا نأ او.اعو ةوقلل ةدام نوكيو ةنملا يف ديزي امم نسحلا

 )000 رك افوكو رستم ابظ نأ ىنلا اذه ىلع عامسلا كلك لوتاركلا

 ٍِ حضفأ راهلاو قا ليللا « زجارلا لاقو ريب يتلا يفاب هب مي نا رداد عال اللا نأ

 1 )و عامسلاب نوزحلا يمت م حلا كوله تلاز امو ليولل قنأ ليلا لثثا ىفا ولاقو

 'الذلو مجعلا كولم نع ا كولم كلذ تدِخأ ىتح ريكفتلا نع هلذشنتو ضيرأل

 يبابيشلا ةلسعناا لاق

 مجعلا موأن ماش ىتح #« انالعت ةنجدم عامسو

 ظ م ةلاخو كاملا مع * اهسسحم قرع و رودس

 ن ء يح ام امفو ةعاد ةءاحس ين ةنجد.و يلا تيا ىف ين اغاو عجو دحاو مجنلا

 ظ ال لاعر نم اوي هلا ىف ترا ءان ناكاذاو ترملا ءاسن .ءالتغ نه أ صا



 ا 3

 لك او شنمم هجولا اذهيفوبفاليل هلوح رادو هالخ زيخ ةرسك راهنلاب صللا ةمعطأ

 ىلع هلك راهلا ماني امونو ةظقب قالا قمحاو انوص قلملا جما كلذ عم وهو تحس

 دقو ةلوذلا ليدس ىلعو قيرظ قتامو قوس 0 يفو رئاوألا قد. لغو ةداحلا سفن

 باهذلاو*ئجلابو بضغااو ظيفلاو بعتلاو بصنلاو بخصلاو حايصلاب هلك ليلا روس

 هم الاواعزج قلللاءوساف ةباد هتئطو نافهيلا هتجاح سسح ىلع مونلا بح نم هيك ريفا
 ةمالسلا هلم تسيلف ناسنا هئدوالو ةباد هءاطلإو لَ لاف ءاوءو احا هرثك اوام

 لتبم اه ريظ ىلع سيلف لب م ناف ةياب يف ةيابلا موتو هيلا لل لاح يف '

 دقو هسفن ىلع كلذ ىتاملا هنألو |ريص عبلقاو أع 07 مهاوسأ هنأل هّنم الاخ أ

 قراف قلخ لك ناف دمو ةحابم هلل ناطيلالوضاو ةضرته هل ةلاللا 00| | 7

 نورشتميو نكس ىلاعت هللا هلج يذلا للاب نوماني سانلاو مومذم هناف سانلا الأ
 نأ ائْئِشَولِس لكبلا حام لاق ارسم سانلا تاجا لا هلا يذلا 5 ظ

 دل! "كلون فالك ناك ناو : اليل ةنك رطل ملم موتو لذا هريس ف لو

 هوءتبعو ةيلاخلا قرطلا يف موناا نم هب رش يذلا امآو ىلوأ كلذي ك ولا تاكل

 ؟يرما لكف ةعماجلا قاوسالا فو ةرماعلا ككسلاو قرطلا تاعراش .ىلع همون نم هل

 1 نايبصو ءابغسلاو ثادحالا نم قل ام لعي باكلا نا الولو ٠ م م
 وام لاجر هتريضحم لاخ سيا قيزط يف امتان هودجو اذا مهحاولأب هماظع ين

 0 8 اوسالإ عما < يف ه.رتعلال كلذ ناو ءابغسلا نورجزيو نومحرب خيب 7

 ىتلا يمحو سارملا بالك ىرتمي امنا قاملا اذه نأ ىلعو قاوسالا ىف دقر انو كيل

 سانلا قالخأ عابسلا فلكي نم مظأو ًاطخأ نك دملو اطزاتمو اهاوأم ق ارسال

 ةشيمملا س.تلتوحرستو جيت اماه رخآ نع شالا عابس نأ انماع دقو مئاهيلا تا تاداع
 مهجتاوح ن :رع ليللاب سانلا مان اعاو ل ايللاب ريد اهمال اليل لاظعلاو دافسلا لعايا

 نوكس نمدب كرحتملاسعتمال سيلو ارا مالا مهكعي ؟ ال نييبتلاو ليضفتلاو 2 1

 منام تقولاو هيف اودانب ملول ىذلا تق 9 يل مانللا ساقلا مهفرمال واوهل اماجج نوك

 ( ناوح هل



 (ة
 ل مسسسلللا
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 7 روع ريغ نم نيملا ترك من * رزخ نم ىنامو ترزاخي اذا

 0 رحلا يف ىوعل عارف دوسا * 37 باك نم تيزوباذااز 1

 اكن لاو بخملا نم ةلفسلا ءاسن ىرتمل ىذلا الو نيملا لكش ن م لكش كلذ امتاو

 نوما طرف نمو ل امان اك تيهلا صعل هشو اعادش ناك ولو مؤأو ةءرح هشو نايح

 352 10 ا نوذر ,لا جرد ءر لوذربلاو هحشو رع لكذوم عرفي

 3 00 1 7 ىف اهدجب ةوق لضف ن ٠ كلذ 0 طالتخا ِق

 "هنا نيحلا هاذ هنع زحمي هبا نظي ىذلا نوذربلا يأ ر اذاف انامح 1

 12 نراف نونحملل ضر_ل ةل_ءلا هذ_هو خر قلق اذاو قاعي اهدنمف

 ا نالالا لله بلو .هفردال نم لع ثنو انعر ءادوشلا: هْشلع لوتمت

 2 يعرب كلذ لثم لغو برضلاب ه 06 هنأ يأرلا لاو وسلا هدي هنأ هتمه وأ

 ةأاجرخ أنا ماظنلا 2 َن قحدا ىبأ ن 4 نأ صك 070 اماف 0 ءاملا

 0( ايككلا ديدع نأ ناك كن 220 هبراظيف ودع

 |0000 ادا تري هني نا لدوأ لوب. يعرب * نا ةفاخم نيا نا هركو

 + ددل ريثك هل مالك ىف ميهاربا لاق ها ةدحا: 1 هأف ءواسلا هلل

 دما 3 ٠ سى هذاف عيبم تنك نا لاق نا هءالك ر +ا 1 تاك 0

 اق ىكنالو مثيلا توك انع تكساف ةميه تنك ناو شاينلاو يتراربا

 3 9 انأو يل نا .ل- قأ لو عبس تنك نا ىلوتن ه«نودحأم لود هنع

 أ ءاس نال بارعالا مالك دسفب نحالا نا م نيدلوملا رداون دسفب بارمعالا
 اذا ذاق ةداملا كالتو ةغالا كلت يرن كلذو ةروصلا كالت هتحا اما مالكا

 يف ىنل ةيدحعلا مالك ضو رج كجم أنعا ىدلا مالا انا م لع

 صفقلا بارعالا 117 ا هروص ىلا هتلوحو ليفثتلاو فيفختلاو بارعالا

 0 هيروص كلدعَو هملظل بالقا 3 يدع ما اق هباجالاو ةءورملا
 كد



 ١20ه 0 تيا

 لاق طاشنلاو حرملا لاح ن

 « رزتخو الجرب كيد فتلاو 9 1
 مجنلا وأ لاف

 لضعم ءزرو ءألا ةوبش نه « لفحن ملاهفلخ نشرجول 02020

 هناو هلوحقو نشلا سبهالول اًرئاج ناكل ( ريزنحو اهاجرب نش فتلاو )سوأ لاق

 رخا لاقو اهاجر ىلع ىوتلي امم ى
 رفظ هيبانب ملكي مل وهاذا « اهزرغتحن قئوميوا نبا نأك |
 سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع نع بيعش نب ور< ثيدح كيدلا بحاص لآ

 دلاولا الا ايف عجريو ةيلع يلعمي لجرل لحال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوس .

 عبش اذا ىتحلك أب باكلا لثك اهذ عجرب مث ةيطملا يطعي يذلا لثمو هدلو ىطعي

 عجربال ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1 لاق لاق رمع نءهللا دبع نعو هثيق يف داع مث '

 نع 2 نا رفعج نءو هئكيق يف دئاعلاك هتبه يف دياعلاو هدلو نم دلاولا الآ 15 3

 رفعج نب هللا كنبع لاق بالكلا لتس 0 ويكي نأ لأ رفءح نب لا دبعنع ش

 اولتقتاللامفاضي | ىلكو تبأأاي هل تاقفرب رسسلا ت<ىلو رج ناكو ركب ىبأت هت ىأ تن

 لسقف يردأال اناو ربرسلا تحن نمهوذخ ىأ ىلكشلا يلاهعبصإب 9

 لاق كرابملا نيا تايملاو بالكلا .اهواتخسم نأ نم ناتما لاق ةبمأ نبل

 رك ذو كيدلا يحاض لاق باكلا ن .لذا مش دنع رامتلا ردقرجرلا ف

 «عابنا همؤا نمو كركر هننحل ناو كلك هسا ذل م 0 9

 ا مماودرشاو مثأو هب ا 90 1 0000 هعاجأ ناو هل

 سرح هدي لانا اضيأ 0 نءو عابسلا عماطم ب به ذب ا مةعمطع بهذيذان : 3

 ةدحاو ةعاس هفرع نم هتسارحك الا هوساوو هور نيذلا هءابرأو هحابشب هي هبلأ نيم ننس

 وأ ءاذبلا لضف نم هيف وهامناو ةسارح هنم كلذ سيل لب هشطعأو هاج هلذ أ ظ

 كلذ ىفرعاشلا لاقدقو عرستلو حتا ةدش 0
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 3 3 ٍ كلذ ىف رعاشلا لاقو

 حارب , ءارضلا لعف *# تدغاذا خا رصلاىلا حا رصوخ

 ش "دلو مانو همس ناكو ءىث لك :ككلاب اوهش دقو :

 8 أو ةقانلا فصوو رجح نب سوأ لاق دق كيدلا يحاص لاق درولاو

 0 0 ْ ظ لاتف اهجيبم
 زبخواهيلجرب كيد فتلاو 6 ا م اع انننح انه ناك

 25 ةيح وبأ لاقو كيدفتلاو لاق 6 بلكفتتلاو لاق البف

 | تالنت انه اهفدب ناك هنع تروازت

 00 يعالا لاقو

 7 الع رملارستا اذاىه ه ادد ناك حرس ةلالج

 7-0000 ىسعلا دادش نب ةرتنع لاقو

0-5 
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 لا جزره يف 0 ٠ اند ناجم ىأ افاكو
 ندب اهاقتلا ي « هلا تمطعا 8 تدنجا نه

 00 يدبعلا ىقثملا لاقو

 3-3 م اال هاف ادع . ثول تاذب كنع ميلا ان

 3 3 نيش 5 امراس م !يهناك فيجولا ةقداصب
 | ول ببباذم ىف نرركذ اما بلكلا يحاص لاق

 0 فصوت سيل باكلاو ىرأ ناوربلا اوزك ذاك رافطالا

 0 0 : كلذ ىف لاق رجح نب س ا ع
 ' الناب فص 9 ىذلا عض وما رك ذف « ابض رديت ادكوا سهناك

 دا وأ ارمجووفتفاب بهذ يتح اهروشوو ابعز ةينادارأ الف ريفظتلاو



0 
 اسنلا ةيراع عقولا ص وق قاس «ه هقوستف هيو دةتسا اذا انآ

 داود وبا لاقو 'ىث ىف هركذب م
 برض مملم لوم وأ +  اذاو ةتلفتسا اي فيدل !

 بقع هناخ ام اعلاتتم * يشمو هتْض رهتسا اذامال
- 
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 بطخابعاريغاذاىرخأ ٠ تعبت ةماعن يشك يثق

 نضل رس لا
 لفت بيرقو ناحرس ءاخراو * ةماعت اقاسو يىظ الظناه

 يدبملا نائس ن ا لا

 لجنلاينن هب فش عاجلا « ةراطف تابقأام اذا امأ |

 لكرلاواهمازح ناكم محم
 لدنجلابالصابكبانس ومش * ةماعن ىهف دتد 20

 ةللقف كّضرعأاه افا دنع .

 ىرعو اهقانس رصقو اهنيظو لوط ةماغتلا قاخ نم ةتلخ هبنئو اد 00
 راما قاخ هقلخ نم هيشي اممو اهبعك رص فرالا قاخ هقاخ نم هبشب موا

 ضرعو هغاسرا نكو هيصع صيحمو هنارسو ةهصوصق الو هم ظات ىلإ

 باكلا قاخ هقلخ نم هيشي امم نا ةديبع وبا لاق دق بلكلا تبحاص لاق ١

 هيعارذ لوطو هعولض غوبسو هصق راد 0 هشر ةرثك و هنأ لل لوطوهق دش

 ليلا تصب ىوننلا لينا لاقو هنلطإ وو 7

 ا ا تا نك + مأك جاجزلا أما ص يدان 1

 اهيا

 بهذي هيي نيب بلك قلي ناو ه« ئام بوت هفاطعا ىلع ناكل

 لاقو برعلا راعشا عيمج نم ةثالسثلاو ناتيبلاو تيبلا مق نبأو كيدلا ىحاب

 رعشاملو سعأ 5 يندد , كلزكلو ا ريثك هان دج و كلذ انعش نا نا بكل ب

 هدندتوءاضعالا فرك نامل الاو تلقت اي ا ١ أ عيمجا نم طقتلتف ل

4 4 
 يم را

 يح
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 باغ عنرأ ءابظ « قانعاك غاسراو

 يدممجلا لاقو
 ترشءىدللوعوباقر « هماسرا ليئامت نأك

 سيلا وما لاقو كلذ نم *ىث يف هركذي لو

 رفلاهي دعاس لع كك ٠ ١ 6 اناظخ ناتنتم امل

 داود وبا لاقو كلذ نم "ىث يف هرك ذب مو

 صخاش قشازاعلاتت « نيتمامن يثك ىثع

 قمصلاْنالاقو
 احدق ر.ضالهلاخمب 8# اًمعلا لثم بنجع

 سيلا 'ى ص اليورب و 1 نا ةعبر لاقو كلذ نم ىف هرك ذب و

 00 قلبنم انيتاح جو م .ناسسصا|هابكنافاسو
 ااا تاك نب نا نب نعرلا دبع لقو كف نم 'يش ىف ه هرك ذب لو

 ””نخ الا ةمخ اتم «: -ناسز ا انام 3

 كلذ لثمىف نمحرلا دبع نب دلاخ لاقو كلذ نم ءىش ىف هركّذب لو

 مياظ قاس ىلع ةصلقم « لك سودرك اهنا ن أك

 8 ىثعالا لاقو كلذ نم ءرش ىف هركذي مو
 |0 لكم ليصلا قوفامس ءعدج © 8109  ةيتح ما 3 اح

 ب 7 وست اضنلا نار -لومتف * ايضخ» سراوفلا هحفصت اذاو

 5 | فيلو امصمش قاس * هقوتف هن رب دنس اذا امأ

 | برا ةرأ. هنع لبحلا تفشك ال اع 006  ةرعاجو ةنحف

 00 ا نسال لاقو كلذ نم 2000
  يأردقو ريطينأف كمكي 1 نل“ هياكق هتلمدما اذا: امأ
 اطفال امل *« ارطمتم هتصرعتسا اذامأ



 012 ا قص 7 222022----
 نوداسملاو لاق اصرباخا فم ناكو رمش مباتقب كلذ لوأفمهئامذ يف ناي عقنأ ابلكنا .

 ةعرسلاب هفصي باكسلا بحاصل كيردلا بح اص لاقو رانلا بالك جراولا نوبي مهلك

 هياجرو هدب طسلو عبض ادع اذا هناو باه الاةمسنو ودعلا ل وط ىلع ريصلابو رشحلايف |

 اهث احر ىثتح ال هناو ةزاقلا كييدكل همسنذأ طرشي ىتحو ضرالا هدفت سع يي

 هتهبشو سرةلاءارعشلا تفصو مف نولوت م ناك ناف ثبللا نم 7 ش

 'انلا يىفبلكلا اوكرتو هرمأ نم كلذ ريغو ءاضعالا كلذكو قاما نم بورضل"'

 كلذ يف ىداالا داود وبا لاقو دحأ هيلا تفتايال .

 راربلا هياع ىدتلا خرق القول ةمك نإ 3

 ىبالكسلا درجت دامس لاقو 'ىث ىف هرك ذب مو
 رارعلاي ةيضءرادب * هيلع قرو هناسل ناك ِ

 سلا ٌءرا لاو
 اروغدق هفد نيك ٌوَحْوِمك . ». ةكرو نيك لحال ٠

 قباس نب ةبقع لاقو 'ىثب هركذب و
 دان >< ضيف 7

 سيّئلاؤ سما لاقو *يشلهرك ذب لو
 برررطوةروعذمىتمءاك ه0 [بفقشلاف ريا ناتسلس 00
 قباسن ةبمع لاقو كلذ دنع 9 ذو

 باضحلاب جرضم ناباو « قيه ؤجؤجك ةكرب الو 230303
 ةيدب نب فافخ لاقو ءيشورك ال

 رداصلا ةرفن مو.ديسلاك « اظشلا لس نيعا رذلا لبع

 سيلا فرصا لاقو
 ناودملا ملا سيتك بنا م ايسنلا جنشىوشلالبءاظشلام لس

 يقباس نب ةبّدع لاقو كلذ نم "ىث يه ركذي إو
 يحز

 ا
 هه تا

 تنملاو ةويصلاو

2 

 مقنج,..-
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 يطلع هل لاش ناكواغ ا * ناكو ةمحش نب رون 00 وو ريئعلاب رخا 1 رعاش اجهو

 - ةعجش نب روث رعاشلا ريعف ريبج نب دشرم نب ديو نب دم وبف دارجلا ريع اماف
 لاف لبجلا نم ارو يتأ نأ ىلا ةأرملا ل ىربنعلا لجرلا لكأب

 جاعنلا نمو قونعلا نم « جالع كداص ام متلي
 (ٍ جاملاك ةلفط متلك 06

 1 ْ رون لاقهربع الذ

 ظ يعالضادازلا ثيبخرجالذا « .ىسحامكيردبام ىمبتناب

 عارقفيسلا لهن. حايصلادنع © هرداوب ىثخم ةرموذل ىنا

 ناندع ىلا لوف رعشاا فيرظ نمو

 : مدكتوادارمىتوملانماقاع « اهيانن ىرغت ءادوسةبلك اف
 007 7 قرعلا لع يفوابشراهف *. اهقرس تنطق اهلسلا

 3 ىحنرذاشلا لاقو ايندلا بيجاعأ نم هناف رعشلا اذه ىلع فمف

 1 الاقعو ابجاح نزاوب لذا *« انيس بيلك ينب بلك لابام

 || لم لك دو كرا كام هل لاقف روث نب قيقشو م.سم نب كلام عزاننو

 ليتقمسل لاق ناكو لاق بالكلا ليتق و ءاسنلا ليتق نءا اب رقشملاب ربق كعضو نيح

 فافن هيلع جبن مهاك ناكف سيقلا دبع نم موق ىلا ةدرلا ىف أ هنا تكالذو بالكلا

 00 ا برعلاو لاق هب لتقف هلتةف هناكم ىلع لد نأ

 ؤ باك ممأو قرع ىلع باك ن م م "ال1 لثأأ ىو ءاقلابمجو ةباكلا ىعوةوقلنم صرحأ
 مونافباكلا نريس نإ لقو باكلا عمال فورعللا عن تالثملا ىفو هلهأ س

 ض ء ىبمصالا , لاقو ىعجت وبف عقبأ ناكذاو يبرع وهف 3 ناك ناف شاف ل-جر

 ءو ونلا فلالبابأ تير لاق ةءدأ نب سادرسع نب لالب يأ تخأ نا ن نع ةماس نب دامح

 رمش جرخ الو لاق رانلا بالك نم ابالك كدمد اناوح انا لاقو هانيع فرذت ابك

 الا زب هيف نيسحلا ىأرف |سهنع ل !اعت هللا ئذر "ىلع نب نيسحلا لاتقل نش ولا ىذ

 0 ا هال. يخي ا
0 0 
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 دنه نب رواسم لاقو

 مالنغلا يف مؤاب اهرشبف « امالغ تدلو ةيدملا اذا
 مآظلإ ن* نوكي ام تحال 6: نيب السام

 مامثلا مضو ىلع اهتئارب « تايقلم دمعأ رافظأ يرت ا
 باوصلا ناو اسد ممرقن لو اياك هارق امنا نيدللا نأ ىلع لدي ههبشأ امو رعشلا اذبف '

 اًضيأ نه نب رواسم لاقو ينارعالا نأ لف ان را

 امماعو بالكلا يهد نذاادبف #« سعف ماعلا لحم قس 01

 0 : د
 ربا هطيشلكلاربإ كدازو * هربو قارملا رع 5 1

 نانا عوام ملكا يف ىدسالا فورعم لاقو :

 اماعط ادأ هل مطل اللف # ا امون تفضام اذا

 امارخلا عن م 5 دازلا ريخو #ي كه 0 ناسنا م ناف

 0 تان 3 1 سانلا مول لكأ ةلهابو ريزعلابو داو ليده تيجه دقو

 اليده

 نايل راد نع لسو ميجرلا تأف « هلجازءالافرصردفلا كرس نإ
 نايس ناسنالاو ةاشلاو بلكلاف * مهني رامجلا لك أب اوصاوت موق

 لب ده ف كلذ لثم يق سعاشلا لاقو :

 كعل 1 مكمأب الف انامز 8 م ن 1 9ك 0 00

 ا 1 0 7 د دكش ام كلاي ءاسفلا ةيواعم

 ةلهاب يف كلذ يف ىعاشلا لاقو
 هلهاكو هماظع اوثشت *« هلهاب هتلك ا 51

 دلل 1 أ تر
 ( ناوح 0-0



2) 

 5 انكلاتدس رخآ 1

 ْ نمل ةيشخ نمادعلا 0 « هتكر ىدخرصلا مطك ذلو

 ِ ” ناعدقئرلالاظدقو ت وعد « هنيبو ينيب ءانحشلا ىل دبمو

 3 ءاضخبلا هل ىدب هنا ىرت اكهفصوف

 نمل
 دك نم مال جما لجر ىلع « تس مع ما هليل ن «ترسءام ترس

 01 ىركشيلا بابشنبدشار لاقو

 1 0 اطبع أ هر علابف تح اذا تنل
 . 5 ماركلا لامن ن :م العن فصي وهو نمحرلا دبع نب ريثك لاقو

 3 ةموذلا سلجم ىتعضو ناو * اهحير لكلا يبطي 1تحرط اذا
 فص ئصوامنا ىلا ىعالا نبا لاقدق و باك مها رق هنا ربخم هفانضولا ضل يف نيمللا لو

 - هئاوز نحل ىءاللا هجافعاو » هنطب ءاد التقا ىدبمل تلتف

 3 0اس "امرا نم مدارك « اءملع ريعمش واش رخم اءاخ

 0 لعن لبعد لاقو

 غ 0 000 كح لاناك ©  ةلج نع ىاثلا قزرب ولو
3 + 

 0 منام نم لان امل ف « اننلا لك للا يرشف ولو

  هبلكلاو باكل هب مث“ »* هقزر نم قزر ككاو

 8 , سانلا مولحو بالكلا ول لك اب يف أ حه نم رث ذ بأب -

 30 ُ ىنافطغلا ةراد َن ماس لاق

 3 . همرح هيلعّلا كداخ ول # ا معفف أن

 5 ' يلو ةمل تلك اف

 ا كلذ يف قدزرفلا لاقو

 ااين ذ هيلك 00 « ةدلب امو عاج ىدسا اذا
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 طوفلهبناوج ةعقرم * داب رّدفلا هيلعهجو هل

 4 كلذ يف اضيأ لاقو
 هور اء ىف شحولاو ريطلاو مي ةعسف ريزتملاو ىاكلا قزاراب

 هيليع لالا كلت رش ىتح مي هتقاف لاح ىف هتريص تش ول

 يدبعلا ناتاصلا وجم هيطع نب ربرج لاقو

 لخنلا برك يف للا مح ناك ىتم ها الحك لسثي عمدلاو اهل لوقأ

 لاه نالصلا
 لخم اذ ناكول فكلا كوبأ دوو .ى. انام لختلا تنك نإ نري

 لخنلا باعصأ نم هونأو وهناكهناب ريرج هريغإ

 نمل حاضو ؛ 1

 ميدسوة ضو هل نوكي يتح * ىركسىوانابطغرسلا مل و 3
 ملطم دجالا كاذب نوكي ىتح هم ةردّقمو لع نع لوقلا كرئاو ظ

 ملولاوباكلا هيلا يواي تيب * هاكر يارا ةوق ينوفال

 عطق هلمف قابو بوي. ىتح © هتبمع دتشت ىذلا| ل يسلاالو

 . 7 0 0 2 ٠ قيدصو ريهز ٍبتاكو قباو ىس نم هونأو ةليي لوم بناكلا دابع نب دمت لآ

 يتأ امهنم فل نا دعلو مور ينب يد كييعمم ايا وجي ار
 ابريضو ايفن هتاهات_ *«# لا يذلا كبرازت تلعف

 * ابرأو ةرباكم م 5 وهال اناطشل توحبف

 ابرتف مهم مهاجم ى ىنتشن ايك تدراو

 اسكن[ كتزلالاج تيت كنا

 ابلك سخأالا هباوج سس م. لف سبأ نا بلكلاك

 ابرغو اقرش فطن الكن ى اكم رقو كيلاع ضفخ
 ابصغ لانت سيل ءابالاف كينأ عانق فيشكاو

 0 هلل "» سس يوسوس ووو وما ا و ع

 م و5 ااجسا +



 ل ا( كيدحلا اس افاو لاق بالكلا دوس ىلع ادسأ تاسزأ لاق امنأ لب ودل

 ىف سيلو | لا ةبلغ نم كلذو ادوس نوكت ام رثك ا اهرتغ نال تالكلا دون

 رش اهدشأ دولارا نااو بلكو سرفو راحو روو ةقب نم ناوبح 0

 3 538 كيعبتم 0 ْن 0

 * لبعد ةمرك ان تعج اله
 3ك هوس لمت اوصف ىلع تبنج

 ه .لدنج نالس نع م 1 نا مزو

 ىحن نبردعج وجم 'ىناه هل نسحلا لاقو

 * ا طا دق ه- >و فلخ اق

 * ل بايذ نم 0و

 »* لامفو لئانو دو> لهأ

 « ىتاكم ىتداف ارئاز هتنج
 « الا ةثراح محألا لثكأل
 * ىبع نذرعاف ارئاز هتئح

 *.:لَغلا اربا هناك ىلوو

 الفتن. نأ 0 لود

 | البعدىواسبال بلك تسأ ىف

 00 م اهتال ةءوس .نم ىو انيلا
 - امالك لاجرلا دعب تيزخ دقو

 200 نك لع موعملا يغش كلامانق

 قرع ىلعروةع باك نم لدا

 ةيطعلاو ىدنااب سائلاا وماغ

 ©” هيو حرمت قلتو

 هطلقلا ةييلكلا <ةاش م

 هيس رس ةبحق ضارعا لثم

 هبرسعم ةلغل رد يف باغ

 ي اضيا لاقو»

 طورضخلاسيتلاو باكلاهجوو» ىزاخملا نا رشا الوق الا

 طوشنلادوقار لثم ريدو * هيف ليفلا لضي نط هل

 طور قثب يف ةنيفس رودك * هيف ريخال مراع رباو

 طويملاب يناوجلا ةلصوم « ىلاق بابنم كلاح ةيو

 ”0 لينا ير 0 ىلاعملاىلا ماركلا ضم اذا

6 



 1 )١(

 اءلكتأ نا زنملا ليتق ناكم « ىرشعم ينم تابذا مطتسأإو

 امرزأ ةبيرزلا يف اسين ةعرزب « . رئاث تن له زئعلا ليتق نااايف

 يحن نب رفعج يف لوذلا وبأ لاقو
 بلكلا ىلا فرعلا ىلط ىف 1 برضلا ىلا: اهات تحسم

 بسلا شاحمال راصف * ههجو هل سلا حقو دق

 بصللو ىلام هل لاق « ىوبلا هيلا ص كش اذآ

 باصلا بشخ همم يشن *# هنيد يف نعطي ىتف ينعأ .:

 لاق لو تلفال لاق ابلثمأ بالكلا عه سيلا ةديبع يبال تاقو لاق

 بالكلا عش نم يئذلا فوخك #« اوصاوت امل مهءاجه تفخو

 بالكلا دوس نم ىذلافوخك « لاقامنا لاق اذكه سيل لاق

 لاقءاحملا دا 8 نيح هنأ: عزل 1

 بالكلا مش ةرومث ضوخم * ربش دعب لزانملاب كنأكل ١
 ىلدملا لوق كلذ ىلع لددو

 عرجأ هالعأو ثيم هلفاسا مي ةّقوس ءاوج نم ول ىرمعل ظ

 عمسمو يع و هوأنم وصلو « هلهأ رؤاجت نا انيلا تخل

 عملي ةينملا يعتاد هساز ىلع ي ىنالىراابنوعلملاقس وبلا نم

 عفتس ربصلا يرأ ال نكلو تربص ام لاطل تاقف اربص ىلزولوش

 مججأ نزحلاو نامنكلا ل ناكو م ناك ىءاطع تياف

 عبضت لم رابءاموكلا لزابلايف تحبصأوئينهيرجأ مهناكو 3
 عقبأ تاءاذا بلك هبتومب « امناك جاء لدع ىبقن لمجأأ ١
 سعاشلا لاق م 9 عشالا نايرت ام نيب دق دف لاق

 الالف ضرالا ىف مهدب رش يسمأ 801 بالكلا عقب ىلع ادا تسرأ

 نأش رغص دمق اومزه نم ناش رص افاو مهحدمت وهو كلذ لوق ل فيكف ال
 >يج
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 ظ اريثك ارطعو ءابك ميت « ةراطمف لاله امأو

 | اإل دق هلا لدنج هنبا هل لاقف لدنج هنباويعارلا هيلع فقوف ديرملاب امونربرجرمو
 ' لدتج هئبآو يعارلا ينشيف هلط برضو ىتم ىلاف ييلكلا باكلا اذه ىلع كفوتو

 عمنا اه الما ع ايم ىفدخأو 1 كار ناكل او رج لع

 لامف لوقلا هل من تشا

 ايالك الو تنلب اسك الف ه ا ا

 اياذلاذا ديدبلا ثبخ ىلع #« ريم ىنب حاّمف تلعج ولو

 لب اذا يتح هلوق هدشناف هسرف نانع ىلع ضب لدنج هب م الف هنقو« ىف فقو م

 قرا ده ىلإ

 اياف كس تسايف ربالاماذا #« ريع ونب لوشام لدنجا

 حبت يفت باكلاب برضو نعاشلا لاقو ارش هللاو نولوش ل وش وهو ردد اف لاق

 هح ولا

 - ارابض تمقربت نيح ترك ذف ه» تمقربتف جه امل تاقف ترفس

 الف ابلك ةقفر لكل ناار س دارأو لجرا رابحالا بعك لاقو هل بلك مسار ابضو

 مقولاثمالا نمو نعاظلا مبلهأ يلا باك بحأ برعلا لوقتو كباعصأ لك نكن

 و و مهلاثمأ نمو رّبلا لك بالكلام طاعمأ و هاا افعال بئذلا ىلع باكلا

 لظدس وت لك شابو شقا 08كو اءاهأ ىلع موت مؤشلا
 0 ا 0

 ّ  ىعاشلا لاق اهحابط مهعضاوم ىلع اولدتساو هوحابتساف ىلا ذيرشإال

 ش اناف باك هضع هانب ارق لا كينسللا رت ملا

 تالا ناو م نبا كلملا دبع لاق دقو "يبث لكب سانلا توعدق ىاكلا سح اصلاقو

 بالو شبح ب دوف بك أ نو اا باطإ سيفن كلاحضاا نم

 ف تاق دب رملاب زنع اا قفط وو ةعرز نب مل- ا وجم كنررش نبا ةخ رع لاقو
 ي د

 00ت- م
4 

 000- شفار ين اب اءاهأ ىلع 7 لظفلو ؟

. 

005724 
3 
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 موللا ىف الثم بلكلا لجو رخآ لاقو '

 اك نم مأالأ جرعلاب لجر ىلع تنمرع تارا ناكرما# ترس
 لاق هناف ردنملا نب ؛ دوسألا لوق كيذفو#

 بابقلاب هتبق نوفحم « هلوح ملل ًارمأ ناف

 بالكلا لتق لثء.كلتقيو هتف اك مكتارس نيا

 ميعل نب ةعيحس لاتوإ

 ريره تويبلا بانطأ دنع امل * ةبيلكو لكااديلك تسلا ٠

 كلاذ يف ينارجنلا لاو

 ةباكلا ل يه فرم ا وزوتحرخ ا قل |
 ىف رج تقازأ امل امل تاق . يرحم ةزيفاا

 | ةرضلا برق كتم يرشباو « ةركلب ىرشإ لالط 1 ١
 ٠ نم لأسا نالف لاقتو حامملالاو صرملا تافص نموهو سحلف 0 لاقو

 وف ليفط لكو احام اندلمو انضوامسرس ناك نانع ينبا نم لجر سحلفو :

 مانيلا وبا ناك اذا نانالل هنمقتشادقو يئذلاو باكلا مثرالاو سحاق .
 موصعل ىف ريرج لاق هعضاوم عب

 اشرأ ةفايطلل نتس تءاؤل * ةفيض 7 همأ هتلخ يف
 امطلا حاورتسا 6 ربررج لا
 ناولآلا وماشتم يحللا 1 0 ميه اونبَو د

 ناب معجج ىحضأ ناب ه ةيرش وأ ةلكابنومسسيوا 0

 كلذ ىف ىونغلا ةلظنح نب مس لا ناخد لك ميرا دودخلا رعص ه مهنانبو مدهش نيطلات

 اريرهالا لكلا نسحيالب « الكلا لبق بالك .امأو
 اريجلا نهابآ نوشال 2 املا ليعف ميغ امأو : 3



 تل 0

 ةناذخ وا لوو

 ءادنلا ةحلط ريل تنأ « ءافخلا حرب ىلع نباا ْ

 ءانقللا صقانلا تنأ كنا « ءافكًالاوفارشألا لعدن
 اال رظلا ةمو « ءادلا هع نع

 ءارج ةينز م-مءاك « ءاوس ميلك قع . وش

 ههجو حبق رك ذو ساحسملا ينب دبع لاقو
 ليمج ريغ هللا هارب هجوب # ةودغ نيسراخلا ءاسن ثدنأ

 ليلق ريغ ناك نا هنود الو * هقوفب تساو ابلك ىننبشف

 ٠ " لاكلا ناوه يف ىدعسلا باود نبا لاقو

 بابضلا ضرأ نم رف ىلايل « ميمتنملّمعأ ناك ىرسكل
 كال قابلا راببكاو 6 تفر. دالي وللا نكساو

 بالكدالاثمأ نحن انرصو ه«. اك ولم امل هيذن ونب راصف

 الأ لكرف اب ىرزأ دقق ميت ىدص هلال مجرالف

 ِ - لاف هبسن نم هءاجه قتشاف بياك ينب نم ريرجو رب رج ءاجه نيعللا دا رأو

 )020007 لاقع يب. نيق نيقلا نيبو * .سيلك ىبسلك نيب يضقأس
 لافس يف لمعي نيقلا ناو. * ثيبخ ه.مطم باكلا ناف

 لاخو مع نم لصاالا مثل * مما دعم تدلع دق ىدملا لك

 000 لابتلادرص امنخ ل « قنايكر لعابش اف

 55 محلا نب ناورص وجم دعس نب كاحضلا هل لاقي نادمه نم لجر لاقو

 3 لاف اباك هلم سلكلا نم اهسإ

 : - برسحلا همه ايلظ ميلظلا داع « هل تلقف ناورمب رارسألا 3

 - بدأ الو نيدالف ان وبلا كلم .«. تابت نإ كلملا كرتو رارفلا نبأ

 ف ك هنود باكف هادن بلطي « ناو باذعلا نوعرف ملا ةشارف
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1 0001 

 ةيل نر يا ا ل
 , #0 1 ديو 1 0 00 4 8 . .

 -َ 2 0 ديه

 5 6 ا وع اهرب

 تدفق

 ريعش ىف اامز هنفدنو

 ا نخدف

 يحتنأو ءاتشلا رسضح ناف

 اهدردزاو قدانب اهجرحدف

 لمم لطالصلا
 اندمف دم كنطلام كلو

 يدع و وكلنا ةكمل ناف

 هيهشنو كنع دودلا تيع

 يدع_س 0 هتلطو 5

 هبف نكن نم اتيم ى ةاأ

 *) لاقو ١

 نإ

* 

 نبذ

«#2 

 ان

 0 لفي 3
 5 0 بضحا

0 

 درباو دب الف هيمرو

 دو رافظأب نجعل الو

 دشو رو كنع للا لازأ

 درز يأ ماكتلا 1-0

 دعمسم قدشو موعلس

 دعر مازرإ هيور ناك

 ىدجيس هل تربص نا ءاود

 دعملا نس هتنئس فن لا

 درو فصل ينج نم ىو

 ىدعل هاجان نم هللا ناهأ

 مث ههجو ىلع ادرحم باكلا ءاجه يف برعلا راعشا رك باسل

 0 ا 0 هتافص نم ارومأو هلامعأ فانصاو هلالخ نماومذامركذيا

 درب نب راش لاق ةلملجا

 بلوتو ديوس نمزيخ ناكللو ..« الوثو ترطظذا اذ
 « هريغ ءأ راش 3
 مم لك ىف تاكلا كب رش 0 3 مهءاش ىملا ىلع يعرب ذا را

 مئلابو 00 هيف ثأاع دقو # 7 دلو

 (رخآ لاقو)

 ا 0 ناو هاا الو * هئسو هو نب نامالامب ١

 لامفت 3 ورجي هءبشف هل صوحألا اجه

 مف نمل باكلا ٠ رج ل تفاؤل نم هب حبقأ
 حبفتسملا هماخ دنع بابلاب »+ حبفيف مقل مث مل ءو_س رب نا ٍ

 ( ناويح 2

 ظ

 ظ



 ).٠؟١(

 هاوَج نم نذاعملا تذتفا 6

 ينح ىلإ هاف تيندأ دقو

 تحارت_ماف ةاوخ ابهقرافو

 بايذ هيف ىلإ وندب امو

 أوم نفخنو ةوالح نقدي
 احوف ىلع هوف حاف ايف

 يع كيعل حنت هل تاكف

 نكلو الط 43 ادهامو

 ىتدأ قدصلا ناذ يدش

 نودط جدع ف لو 3

 قتح كيفن ٠.مىل يدهاناف

 انافمو ل ةدرش 35

 م اذا هل تبزخ ىز اما

 ىنيصيلو تو نا وجر ال
 اده تفرظتسا د هل تاقو

 اذهتيواد امأ هل تلتف

 ءاكز هل تنلع امأ لامف

 اني هولا - هلو ذل تلتف

 باك رعجيو ةئيق كيلع
 مونو ثاركو تيئنحو

 لفد مث ىوا نبا ةر>ل>و

 رهص ناسلو حرحرز فكو

 هنم لوخنملا نجعيو قدب

«*# 

« 

 ان

«2 

 ديزإ عجر ملو اهسلخم

 دمع ريغ ىفن كاذب تلتق

 0 و تاكو

 دنش هرفا شم تياط ولو

 دروب هل نممه نرا افاعز

 ك.فملا ريدلا ةشيثغ لع

 ذير راتق خد ده اف

 درس ريغ هيف كارخ حوش

 دحجو ب ذك نم قملا بابا
 ' يدعم هن كانأ ذإ ملدعاف

 ىدها تريدها ىذلاك يتاف

 16 قد هوت نوكن

 دج 'ديعسأ نذإ ىلا ىوج

 لوف ةلامأ هنف ردت

 وتمت ١ ايف انتل هدستف

 : - ىشكذر 08

 | وح لمر> يدوعو

 دق دز نم ةريعش دزدو



 0 5 ظ . د1
 / وهأ لجانملاب تهادصلو 0 ةتغم ضو رع كس تلا 0

 ندندلا كانه انلفلقو مج * لفاف كمأ ضرأ ىف ةرصاتنأ 8
 نزحمال يذلا فطالاو ربلاب * ةقيتح كنم هو كمأ بف 0
 نرهأ كغ ام يوادد ىتح هحنو ريمالا نم كاف ندنال . 3

 نتلا دما -كضنأ رحجاف * نتتم رج نايرظلل نأ ل |
 نِدَمَم ةحاضفال هبااونو قفوماريغ تناول 5

 نرخضال ىلا بلا ةتيلب ه "ملامدجت ناوك 3 نأ ١]

 نسحتو كادي تاما يجف » ةصمن موي لك لمجتتنأذا ١
 نال + او تنخ دق قانا # ديحاو تاب ريغ كال :

 نتف مدأ نباو اهيف تنتقو « اهتفدف اهارد تبصأ نلف 7
 نفزونايعلا فغصق كاذذا ه* مهردم ريغ تنأو كارأ مف 1

 نسوتسلا اهلع ةءرمم ءايضن * ةيرصن ةنيمل كلات سار و

 يأ لدبع نبا ل 0

 داج نيطعق وف رعجلا ضرك - هف ناعدو ادم و 3

 ىدنعفورعملا بلطي ميرك ىانأ لجر يف هيلا تيكو 0
 ىدمحو ىظيرقت دعب كلذو * هيلع لجعأ ملو هل تلتف ٠

 دمه سأر ىف ةرخص ماك أ 3 يناك ينع احفكم را

 دعب ريمغ ينم دادزباف » ونديا >رتعأ بزقأ 3

 همر نمختنل رخم ابأ » اني نأتسم ريح مقأف
 ىدج توجرو ىتمالمت فلل * مث نم بذملا تنكوا عَ 5 ١ ا

 دكبعسإ رقتام باكل رك © احير تدجوف م توحن ٠

 دم لها املس نا غابيس « نتن تابعت يتتعالدقو ِ 5

 "م

38 

 دعب ىنم هولذ تنرق * ىنأ تددوف هش يضأوا

 دا
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 | منيل ىف مضوم قيضأ ينأيف هضيب وأ" هلو ةلقو رام يتلا: لع

 ثم ناركس زحف بضلاب رادب ىتح تاوسف ثالث وش الف هتسا لوحنو

 اي عر ترا كوم هاوس رخآ ىلع ىنأ, ىتح ىتح هرحج يف ميقن مث هلك أيف

 1 ر 2 ريملا نع لبالا قرفتت يتح تاوسف ثالث هل م مث الف وسفيف ةمجهلا لالخ

 ونا حرب مهاجهو ميرلا لاف ديدشلا دبجلاب الا يعارلا اهدرب الف نادرق هيفو

 3 ديدش مال اودانتام اذا # جاسيحلا يف مهؤانغ ل |يلق

 : 5 دورصلا روقعلا رييض ربع ه رود ىدل باكل

 1 5 ديزم عن 5 انل نإ امو « نوساجت ذا ل م ماو

 . 5 دودملاحبقو سوبتلا حنرب * لوفرعل دقو سوي : مئأو

 : و أ ض دق حر نثث نم لوديرب مننا قرغم ىمسإو نابرظلا نم م يف لاشو لاق

 | ادب نابرظ امهنياسف امطاقتوانيابتف رش نياجرلا نيبب عقو اذا لما ىف

 ل نابرالا بط ةدشاهبرسيف لغو»و هرحج ىف عدخلب اعإ تبضلا :ل نابرظ

 3 ش كلذ ىف قدزرفلا

 00 ' ىنع نامح نم يبارظ تحبصأأال ميحملا ران يف تنكولو

 2 احرك ري اكينملا اذه ديرب مجالا بحا ما يعش ةديبعوأ ناكو

 : 0 ١ لدبع نبا لاقو

 ا 500 ىوادنيتح هحنو ريم: لا نم كاف نديال

 - نّنا دمتاي كفنأ 0 سب ردع قابتاطللا نك نإ

 0 ظ لوب يذلا هر
 ”00 قا لكي نملك نم ه8 ةتيتشف نافاطأ ريمألا كيب

 58 5 : 000 ا اك مالكلا و“ اروكتم

 ,جساوءاشأ نم برضأف انمز « مهريمأ تنكف انجس مسبل نو
 * برعتلا بح نم تنكنا « دنمم صافسلا ةلك ١ نبال لق



 عاقل 3 )

 ىف فقياف ىربخم بانرا نش لاق . مينيشارخ يقاهثلكم لوط هل مهس + قحح دقو ما
 مشن 3 مشيلو بيطم تدب نع اميدلا ناحل يف كلذ نمتي تأ لالا ١

 هءوملس ىل (متزو) سانكسلا يسم لوق اذبف نتثلا يف توامتن عاّبلا نأ ىلع ثيشقللا
 نع برع فا لا 0 ةيح نشنالا لع نشل ا 01 تييطخي هيلا ا
 لص ىنلان الو هبابرال امبضفلو هيلع امهييصء كلذ ام,مثو يذلا نأت انظف ريع 2

 0 0 8 ريغ بوكر ىنكسلا قوتنا هلا ىلعو سو هيلع هلل لا ٠

 ائيشمشأ ل ىتاف نتثلا اما ىلوق يضرتو هيلع ينةفاوتنأ هتدقفت نا كاءل ايش بيطلاو

 ةك ارتلاو لا . ناف ءاملا هياع يصي الو نايل 3 ريم شح خر نم نقنأ
 ف 3 نتنلا نم ةبج ةسع ولابلا حر نم هيلا ل اصفش امو اوه رو راذلا برو

 الو ناقلا ميعصو حورلا نيع ىلا دصق امعاو لم نادبالا نيبو هلبب سل هو آ ,

 مهش ل ىناف ب رطلا اماف و ريغام ومهم ناك نفور تا ناك اذا ا

 نم ةرسخ بيطأ الو جنغأ الو قتفأ الو حور-ال مصعأ الو سفنلل ايحا طق ةن

 تناك قأو ايلتس اهندبو اهسأر فرع ناكو طالخلالا كلت تيقن سورع حن هر

 ةنحلا 2 الا 0 لار دجتس كناف لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيد ,

 ا لوق ةصاخ نابرظلا رحج مير يفو نتنلا ىف اولاق ا 1
 نوعا 2 كنك 1 ةتشم ضورع ىف كسفن تيقلأ ٠

 .-:ردياللا كانه انافلفو مج * لفلف كل اشواق تنال

 نز_ 00 ىذلا فطللاو 0 * ةقيتح ك_:م يهو كمأ قحبف 1

 ع 2_4 و راما نك كاف ندنالا| 7

 نتنأ نأ نأ م * نتنم رخخ نازل 00 نادل

 5 3 نوسفب مهناب اموق ىرر نيح نابرظلا رك ذو قيما أ نب جيلا لق ظ

 نم هلمجف كلذ نانزظلا فرع كفو ةوسف لاثت نأ ناخد نابرظلا نال

 لخد.نابرظلاواهنم ٍرّمصلا برق اذا ةل الانم ابحالس يفاميرامخلا تف 7 كحال

 نوهأ كفا ام: ىواذن
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 لو وهو هاطلا دبز دقو مهافاوف ادش مهلا ىذش مهم لجر هنود

 انونحلا شطعي ضيضح ىذب « انيثعاب ةبلج نم تلبقا

 انو_ضغ ههجول ىرت ىتح « انيبحلا همش نم هل ىوزي

 انوطل اب سيقلا دبع تذ

 لو وهو رك, ىلع ىبارعا حتمو لاق

 يتارثيبع ىناج ينتاك « ىنانص ادب اذا اراب
 َرَخآلاقَو

 ظ ا ءرخةحتل #« ادملا لاط دقو ىطنا ناك

 و ارح 00 للا لع عاهل نانا ةحشار ضر الا: ىف نفل هلا لاشو

 ءانلا ىرتاف (باكلا بحاص لاقو ( حافلا ةحئار م د مصعا ةحئار ضرالايفف

 . نومرورظو اهقرو راغتلا دم الو اهروز قو سو |ءق مهوب ديمست نوفاعل

 ءالا عضوم برشإ يتح ءاملا اهيلع لسرب يار دايس بط اووف اا, ىتح اهنم ىللا

 ذك و 17 هشوشغم الإ د معا لعو ةردعلاب مكبنم لب .ةردعلا ىوق

 ماو اولعفلا أيلط عادجالا ا ام اولطي نأ او'اطت_سا ولف لخنلا امأف ناحنرلا 0

 ظ راسإال مدام مرك | نمو زيملا ريئانتو لالملا نينانأو تاماملا اهب نودقويا

 ارو ةسإوذنب ةرذملا نيد و اساب ءانلناو افاح طاقلا نيد 7 هو تفخاذأ ءاتخالاو

 ورنا ئاوميصقايف قوثاملاو ةحتارلا نم باكا ءرخمو ةرذعلاب ن ذوجلاعي مهما

 باودلانويعامنوملاعلو كو كلا عضاو ىلع اموعضي وتابالا عضاومو ل 0

 ل ير نم ريا قتشا معا سانكلا حيسم لاقو

 بابسالا صعب 00 3 5 سرع 0 موق نم

 رو و هنعتبعذ ىتح ملأ ترم اف هنداع ىلا دوملاب هن اف ل ناساو ةدعحعملا

 ل كك 0 حل و اللا ةيدوالاو راممالاو ةيرتلاو ناطحلا ة هئلنم اسدلا نا

1 

4 



 2 . 5 باط ريغ نم تشناذت 3كم
 أ

  هزرخحاف ؟ىث ىلا اعيش مضأ
 ٠ انئمز نكأ ملول ىفرغي ناك نم ]

 « هب شيعت ءيث ىلا ثنطف دقاأل ٠ لجر نمّللا كادهال هل لف
 * اهيبم خيش نءتزشن ىتلأنبا|ي 1

 # اهم طتنلا ءايظلا مأ دعا 32 0 76 ليمع اي كتفي 0 « ىتصقنمو يمتش نع كةكيامأ

 » هرظنم هيوشن يفدرتلاك تيا « ىفولذأو الف باكلاكتنألب

 ع

 رفص يف تنك نا ينام الإ
 0 نمو 4 نم مجأ انبع

 رجااى واعيش يل لذس ناكوأ

 ررعلا ىلع يبرت .ةرنع اهلاف

 رظنلا يف تقفو دق ةثيبحلا نبااي

 0-9 تاماهلا ييذد نايمر.ال

000 

 220 لغساف . ل لسف

 ضم رتل كلوا ف

 رهنلاو ريزتخكلاو سفتلا ةلاذن

 روصلا ىف كنم يهب ًادرقلاةروصرب

 لاذ هحيرب ن ذاع هءاحصأ و وه ناك هلاشح ةع 5 يبأ ل فص

 راتف ريغ لايخ يراو حاورأ * ىقراطب هللا دمحم فينكىلو 1
 رانلا نزاخالا ةيربلا نم * ابفرعل سيل نتن مئادب هل

 رارضاب ادم جهل هناك «٠ اعدب ىقداز ليخن ينانأ اذا

 يراج هرق نهن 0 »# ماك نالحلا هل يباوتجا لق ل

 ىراهضا ريغ هيف اوف لبدلف هن رثكل نا يف نتنلا فيكتسا 2 1 ٠ ىرادنلخدي هرف عادصلاوأ « أ ماسزبلا نم دارأ نق

 , نايس

 مس . > -

 هل ليمف هتانفذ هتيهشا ادحاو اب اجلا نسخ تيب تظفحام كليو لولح

 تبلاا اده كنم قّزَز فيكحف لايق دحاو نب الإ طظذخأ ال انآ ام

 مودح ةطخم نم ليسا

 سيةلا دبع نم اسان نأ هماب اطلإ سانلانتنأ ناكو. دعس يب نالوا 0

 ١ طلب 060 ري وابا اوس ورا املا سس مسي باباس سس سس وسع
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 7 رمل عوكل« ةشك وزب نإ اذ
 راشل يف درحت دامح لاقو

 51 النوم * هسمر يف دجلا قشل لق

 هسخنوأ درقلا مثرب لا 8 درب ن راشب درعا

 ةشاوم كاندايذلااق -» هن رارتسغا ثيالاب درقلل

 هسرض وأ درق اي هبانب ٠ ه.ئض عربصافامتسانباي
 8 هسمأ نم ثبخأ همويو «* هليل نم 001

 000 هموفدرتلال دب ىح « هليغ نع ملقلاب سيلو
 0 ١ ١ ةدنو ارلع هجن قم « هل اهبش هللا قلخ ام

 0 7 هسجخوأ رشعلاب هعلر نم هش ىف ريزتملا ام هللاو

 0 - هم نم نيلا هسمو *« هحيرنمسيطأ هحر ىلإ

 2 هسفن نم لب هسفنو ههجو نمنسحأههجوو

 ١ هنجنممرك أ هنجو 0 2 عاهة رعو

 اول اذه يفو ناكلا اذه ريزتملا هعضو ف رظتسا ىلاعت هللا كاظفح انأو

 ل دوعنإأ « هدوع نم مرك أ هدوعو

 ظ درب نب راشن ىف درجت دامح لاقو . ىلاعت هللا هحبق

 5 م الو ناسنا ةروشم الب 5 ا انور ىأو 5 نا نإ

 اذنلانعاف وةكمناكذاهيلع « ةفاسهلل ةمعن ىمعلا يأر

 8 ادرس / :قيذلا يف يبادر ,ناكدق « متنكل يمحأنك أ لوللاقو

 ١ ادهع نييلتاب ىضادك ٠ ان[ 01 5
 وأ دجلا قش واش باصق .ه يبأ لمش عتقان نا تنكوأ وأ

 ركل « مءاقش قش *أ ائاد ينوخاك

 ,«عاونأب ىفأي قزرلاو « ةبكملكنمىمعلاىنافكدقف

 20 3 عوف



 / ٍ (دد+) 7
 ظ كلذ انلق امثاو اولاق ةزمو ةص رف هتلذغ لمحيف كلذ رومزلا فرعيف اهل هنوهش طرف
 ٠ قدقمشلا وأ لاقو ةوالحلا يف اهنود اف ةرك ىلع طقاسم وهو هديص موري هدجن ملانأل

 ْ ةردتفلاو تارا ارو _# مجالا ؟«اج قيرطلا قيرطلا 3

 ظ
 ظ

 للف دل

 هرذع ىلا ةريزيجخ ىثم « كل ديرب 5-0

 ىليقعلا درب نب راش يف درت دام ل

 اروص هتلخ نم نملك نم * هل امش هللا روصام

 ارسكمالواقا معا لكلاب « الواهجو ريزتخلاب هبشا

 ارذفأ وأ سفطاوأ نمنأ ع سم يناس
 ا 7 هن دإ_> تنل ء ارْيتغ هن دإ_ح تلف ار

 ظ رخ هيلع كتلا لوحم 8 اذااك ذلكم كلا

 ] ىيرإل اخ نب يمص نرئج ءاجه ىف لاو
 ارملاىطعانأىءازج سيلا * ىرخ نمئيفتحدماهاذا

 ١ قردلا كنف ناك نيو نب دوملج هل لاقب الجو وج احا لق
 1 اقريو هتفاح تدعرو # 2 ىضراق اذ[ فا

 ظ امها داتمف تانك 2217 انرغنموأ ن دوملج تكلف 7

 ض اقرعو اق رجا قيل ا

 راش قدرا ل

 ناسنالا ال تنأ قلما يف 3 متاكلا لثفأسخلا درءنبااب

 ! ناوه لكب هنم ىلوأو ي_#_ لكلا نمرش تنال ىرمعللب
 ظ نابتلا يذ نايطلا نبااي كح_*_ر نم بيطأ ريزنملا علي ل
 ريمع نب هللا دبع يف ءارعشلا ضعل لا

 (نإويح 38) 8
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00 
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 0 « زجارلا لاقو ف
 3 امدمح ىبناخبلا نانبا تمن « امهوصو ةدرا ةقدرف

 امجرتسا واكراب اًوخ تم * امجنت 4 ءاوملا ةعجمج
 « اعقنأ بلك بسحم مئثاج ن

 وسلا نصغلا 2 وهو زدحارلا 1 لبزال لعملا بلط يفو

 . هحلمت قنجت تاذ لك نم * هجرلاتاحلط يقال اذام

 ” هجسلاءاستلاو طارشضلا نم « . هجرأ لاللا نيب احل لظ
 0 رع 232 ةلاطنت و. ةهح_كنم ةدعاق ابكك

 : © افلا لاقو للجاب كرس دبردلا لوقت رغألاىحت لاقو
 0010 ىلا قدلأ نإ! < لج ل به يدلي كين اذا

 8 1 000 لازي ال ناك اذاو هركي نم هب قصل أذا لجرال 0 اده برضي

 3 اال ماق املك ءارحصلا ىف تاب نأ لعد لا ةمزالم لما ناكو ىحب لاق

 3 0 ا ليقم نا لوش ينرذلا يفو طئاغلا ديرب هنا هدنع

 0 | ا0 الأ يلرتلا عوق ٠ داق لباب تاراجلا قرطأ الو
 0 وهو لعجلا نودو ءاسفتللاق وف ةبود ينرآلاو ضيقتلاو عامجالا عوبقلاو
 خس مدمدملا ا رلا عراضب يذلا ريطلا نمو طئاغلا ىلا لجرلا ناعبتب

 ل 0

 ,زلا نم هصوخأ عنصإو هت ىنم هنال ةردعلا نم ءيثل أاخط م هدجن ل ناو

 0 . الا اصوخ-أ الو اتي لكي ال3[ قدتعاعو هتيغر ردق ىلع الا هنم هنايتنا

 0 9 )0 ا خا لاهو قاما ىرجو هم قلعف نا

 5 «عسأرذتلا ىلا تناك ارذقو السع تأر ول ام 2 قد نايذلا ةوبشلا 27

0 
 ع

 : ىلع مو.لا يعقب كال م أفق 00 2 ليطأ دق هحو ا مق

 ١ قرض عروق اكد ملعاَو * ارخ ىلع بابذ نم وهز لذعاو

 ا ةأس وهو الا ديصن داك الو نابذلا ديصن جمل روبنزلا نا نوهزيو
02- 
 ا



 : ح0 1

 انريغ دنع نفر [ديم ىرجا دبعتلا الولو ابنواضغو امن وءدق ةرصايقلاو ةرسالالا ١

 ةدلك وب ١ لاق ىرجلا قوباؤنم ايطقلال ىرتلا ]6 ةباطتسا فيك سانلا معدقو
 عو ربظاا عجول طاصو نيتياكلا ىف ءاودو ناشوكسلا يف ديجو نايمعلا مدأ 5

 ةناماو ننسلا ضعبل ءايحا هلك أ فو ضفاورلا ىلع ظئيغو دوهلا ىلع فالخو ينل |

 ناينف هيف كله ىتسلاو عدتبلا نيب ةنحمو طق هنم رثكم هيلع لذي لو عدبلا لل |
 , غامدلا صقاندلجلا ىراع رظنملا حيبق وه قحسا وبا لاقو مرحو للحايندلا تناك ذم .

 فرصت فرصتي الو اوشحم الا هلكأ عاطت_بال مثزو ناذرجلا علتيو ةرذملا مقتلي | ْ

 راتخ كلوا هلو اري الو اهوا بيطيال خسملا مسا هيلع عقودنقو كسلا

 ان ضخ دقو حرقت : ةرادلا يحرق يتلا فانصالاو هذ الا ييضالا

 جاجدلا ريالا نم احل ضرعيو كم.سلا نم طوبشلاو يرجلاو ماعنالا نمتءالالجلا
 او.س ىتح قواالا اهو.س نا كلذل ةمخرلا ةوهش نم غلب دقو 0 7

 سعاسلا لوق وهو قونأب ةردعلل ضرع ناويملا نم ٠
 * لعجلاو ينرقلا نيقونالا قرذ *

 سعاشلا لاق كلذل لمجلا ىلط ةدشلو

 سرح ىف تاب ىطرش هنأك * مهؤيرب ماوقالا سلجم يف تيب ظ 3

 را لاق كلذلو

 لمج ىفاهدحو ىشميَتاب « لكضأو مال هواها 0207

 ىفو زاربلا تاتقب لعجلا نأ لعو كذب هاجبف وجنلا رادقم ملظع ىلع لدب تييا اذه

 هنع هنع عفرب رعشلا نال اذه تاق امناو هلاق ناك نا لدم نبا لو كلذ ل

4 

1 
31 

-- 

 هلوق رمشل لاو

 هر د : رفلاعضرملا ةزيزتلعا زا ل

 مودام قبلم دير ند قيدص دنع باصأ دق ايوان . 1

 موديلا فاعملاك يقلأف * سءشلا جاخهدعجي يحتال 0
 ٠ 7 "5 1 2 نع

 م نإ 3 0 "4

 ثم 4 ياه

00 

 ادقذب ١ ا
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 7 71[ نأ رو دحاو ليس يف ةرذعلاو ء ءيقلا نأ مد 2117 ىف ةرملاو قيرلاف

 ||. قل نحأ كاف ىف ذل بم ريغ نمد عج مث هف هنم لتي ىتح سلا
 ءامصأ |, فاعف اننا ضيح ضرحتل نارالا نإو اهلهأو امشجو اهترج يف ماعنالا

 ذملا لكأ نم ةودتيع امامآ تاكل خاص لاف ةرجلا ىف ماعنالا |مكراشمل رذقتلا

 3 اد اهلك ةاشلاو لبالا نال نائحالا ىلع ابأج ريختملا ةيشامللا يف ماع كلذ ناف
 35 هاذ فج دق ام لك أ تدومت اذا ابنأ ىلعو سرع نانا نم رم امندايط
 ويب او ةرذما 000 ا اسد

 ااه ىلا ناديدلا س.:لت ىتح مخحملاو ءا ريالا اهل تاب مل يتلا بوبحلا نم

 1 ناو ًاميج نيعونلا ىلع تنأ دقف ةرذملا نادبد تلك 1151 انا ءزقلا: هم ناعو

 جاجدلاب لئلا برضف ماعطلا ثيبخم راصنالا ٌئاجه ىف ؟دلا مأ نبانجرلا دبع لق
 5 11كم لع بالكلا ركذ كرتو ناويملا عيمج نيب نم

 3 جاجدلا نم تامعطالا تاع 6 تاهارك ىف لكأ راصن 3

 8 1 311 تايطالا بح « -اهارق ف لكأ اايناللو له رلو
 امنالاو ةرذعال ضرع ل تعبش يتم بالكلا نالاعو اضم اسمك رمملا نال
 ١ 8 ةرم ىهف ةلخ اهل تناكاذا ض.اك كلذ تاعج دق رفاملا كلذكو ةلالملا

 ويغو.ال انم شيملا لهأو انك امو ءاجام ةلالإا مول ىف ءاج لقوم رم

 اردو تاو ضعاونلاو طبلا ىلع اهنومدق موجاجدلا ىف مهتبغر ناحللا نه ؟يث
 0 ور للا ثاني -نمدرطلا قنعالاو ءادجلا ىلعو من
 000 1 رازألا فات ثبطأو تانمسلا نواك أ. اك يتاورل نواك أي كلذ عم
 : )لامست ن1 فاو طوس ايطسأو طرخو ادودن اهسحأو
 «الإ لومخ تاذ الو ركذلا ةءيفر ةكمس ءاملا ىف سيلو طوبشلا شارقلا ىف وأ
 ىرج او ربلا يف ريزتالا نم امل ابلط دش الابنإو امم ةرذس لا لأ لع و
 0ك ف | مراحل لكأو رزاخلا موذل لك أ ةباطتسا فيك سانلا ملع دقو رحبلا

0 

 : ا
 < : ب

3 

 1 2, 35 مك
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 الا نوال قانا

 عضلرو اهقور فطمل 6 *# مراهاجو موس فى ىب ادجو انإ

 اعا 20 نأ 10 4 اداة تا قو

1 

 ماو راقفلاو فقال ارد < دع ممم كرمظفالحرم 3107

 منو زعل مهم نذلا 0 #2 يضيوءيطاخوبب تاكل 0١

 ئربملا ةمىه نا لاقو

 ارازن امقرفب و 0 7-2 ني ىذل تداع 8

 ارافشلا اهل دحب نم مآرتو 03 اهالخ نم محطم رق

 53 جمسلا ىل 1 ىدمتسل مقلا ىل !| ثرفلا ةداعاو ةرملا ف عوجرلا معن

 اوسسل س انلا لعجو مامن الل ةعيمطلا كلت لحو رع هللا راتخا دقو اا  ن

 : اذغأ الو مهلادبأل حاصأ الو يتم بع دشأ الو هب الكأ دشأ ناحللا نم

 ةرهلاق ةيشاملا دوعدبشيام كردلا بحاص لاقو اهناسموامئاتفا ماعن ألا هذه موه ل

 3-5 ريعبلا ُه هرح نأ مز كلقو ءَولا يف عوجرلا هغيسلو هنحطل ثرذلا يف ابعوج

 لاَمف رمحأ نبا هركذ يذلا قيرلا لثم ةرطأ

 للا عماطلا قار موادب دقو 0 هدحاص) 5 ردح 1 ءانثلا نه تا

 مولتلا || نمتنلا هيحاص ىف مادام متعز ىذا نيرلا آل ةرذنلا له ولا

 كلذك قيرلأاو موبسملا ناشطعلا نم درابلا ءاملا نم امقوم نسحأو ميسنلا 3 2

 0 ليبس يف .داعو 10 ! .هرإح صضعل ىلا هيحاص م لاز ْئَمو هعطوم: أر 1

 :طاثلا نم نتلا هلا لب لا عابطيلا امالقناو فوجلا يف امبويغ لولا باكا ف

 مك 0 2 مج ل سبل لاب تسل 2-2 --



0 26١1 

 | ارب رشو اسال نم دشأ ومو هر ىلع دسالا الا وهام لاقيف ةلوصلاو

 هسأ ىلطملا دبع نب ةزجل ليقو روسالا دسالا وهو دالبلا دسأ نالفو ىداعلا

 ا كاد لاقيو همسا نم باطلا دبع نب ةز .ٍ اا ول نم كامكف

 0 نألو نواسا ىف هما 5 تافتلالا ةلَسو ريكلاب هوهصل نا اودارا اذا

 0 متاح وبأ لاقو دحاو و مع ل ام

 0 رجالا سار اثم كاما, سفرو د 5 دع ءايلآ طم اذا اله

 3 للا

 5 0 رظاونلاديصلاو ىاغتو دبع 51 حامرلاب ايلك نودودد

 5-5 رخ لإ لاقو

 0 7 ديان انا اعد + ةيماتنا ءايىلكو

 | اكس سانلا نم « ريثك عبط نم دعبب مل ةفيجلا لك أي ىذلا ناف دعلو

 اهلا نيبو ا لا ند دنلو ةريكملا رف نم مهو "باغلا محلل

 بأ ليللا لوأ ع نمجاردلاوجاجدلاو طبلاوةكيدلا نو< ذب امتاو قرف ريك قابلا

 00 هم لاقملا د مجأ دسالف فيجتلا لوأ كلذو اهل

 لا قاشنتسا ن نءو دلما نت' نم مترك ذ امامأو اتيص دعبأو اك اهيل نو هو دال

 هنيابو هقنأ ءاقلت هلوب فذملا ىف كراش دقو سلكلل سبل ام كلذ يف سدتلل ناف

 ا | هيحوت درء اضرأ سلا فو اوذ 0 ' لاثمالا ناف نانصلا

 09 قيل« نهد نعاملا لات هجوتخ قاع
 ريفا كم ىمسملا كل داعف «# دز ملف ديزت ى ديز ثنا

 2 يفو نابل يف ىذميف هيلع « هلو 1 سيتلاالا رجفلا امو

 5 ّ ظ كلذ لثم ينأرخآ لاقو

 5 ' لوب هقرافم يف دوتع * مؤا نب نايح نب نامعأ
 ها

 6 ”الوتبا مينو هبل 2 تلال ههفاشأ ينأ ولو



 ١2و70 5

 رخالا لاقو اهناسل ءاذب ىلع ربضاف ءانسح ةيراج اهنا لاقو اهايا هجوز
 هلك ةادغ يف باك رو « هلج حبرو بورحجم جرو ظ !

 كلذ 6 دز وأ دشناو

 رطم اهسمامداب الكلا 2 نإ - مهيعط ثءخ ن مب رذاك

 زحارلا لوق ةردملا هلك أ نم باكلا هب ركام

 يص قع لع بلك ن 12 صرحا

 قدرا هنبال ةدارع ن ةلظزنح كلذ لثملا 7

 اجاداو ديلا رْمَس هأبا حل ه« .هنعا هللا لاطا ىدترسلل ام ٠

 ا>اوةراج نم ةلفغ ىأر ناو « هتمعطب اكلا يططاعي ثيبخ حر

 احد رلاهتسات 3 2 سحاب تاكلاو# هلع | خرفلا لدم وهو هتلر

 قع لاو نيعلا ركب قع هما ناعلإ نم جر نيح يب مل نطل, نم جر ىدال لا

 هأباو ةيبغلا ةيفعلا وهو قىعلاو نمسيل تحد لبق نمسا هنطب دتشا اذاف أيهعق علا ىب '

 اعدو ةئيق هدب عضو يخأ نا لاف ريبزلا نباكاخأ تميإب اله هل لبق -
 يف مجارلا عوفرملا ثيدحلا يفو ةقرف يفاعضاو ةعاج نه ىدب منال ىلا

 ةفيج ىلع بلك نم لخأ لاقو باكلا يف لثملا اذهو هئيق يف مجارلاك هتب

 عجريو تملا لك ا رغلا محلا نم م هيلا بحأ ةقيجلا اجلا ىف مهضعل لأق

 بحاص لاقوأ .هموثديخح  ءاملت هفدحنو هاو هيف فوج يف رصيف هلود رغشيو .

 نم نتثأ ةنفيجلاف ههابشأو اذه هنولفستستو:بلكلا نوطتستست اهنا ملك لإ
 طيبعلا محلل نماهئاس رو عابسلا فارشأ ىلا بحأ ةفيجلاو تلا نم 0 ةرذملاو ا 85

 شحولا مئارشل ضرع الو ةفيجلا لك أب وهو عابسلا ديس دسالاو ضفلا شل

 مدلا برش دعل ا ةلضف هتسيرف يف دجو امسانلا نم ةلباسال الو مالا ا ذأ

 دنعو هثيث يف مجوبي لاو قوز لفتلاو ةئيتلا نم هيف ام لك ايوهنطل رق
 مادقالا ةدش ىفوهو ةلاسلاو ةدجالا يف لثملا هب بورضملا وهو كلذ رونسلا
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 - يكلامقفا راض اقواس ديف 6 الكاس تبلاب هنع تراك نف
 اكلاحليللانماروتسمناجا اذا« هنشن ,تايداعلا بالكسلا رظن

 ا 2355 سيق بر> ىف ةعضخ نب براحم دلو نم يبراح ا رافصلا نب عيقن لاقو

 0 ىوتساف بلغت ليم لداعت يتح ©  انبرح ركب نب مثج ينب تنفأ
 0 اصخللو فونالال ا :كبتلف م« مماصخو مهف ونابالكلالكأ

 " هادغي برح لتق يف يسوم نب ناسح نب قاحسا وهو ىزاا بوعي نب لاقو
 اجرا هروب كرما ةعاس ف نابتنلات ار لهو

 اهرعاس ىنولا فدي قش * ا 1-0
 ٠ اهرئاظأ مد م د نم ةيوضخم « هشين بالكلا هيلع تناب

 -. دحعابأ ينكبو دمع نب ناورم ىلوه دمح نبا ناورم وهو قءقمشلا وبأ لاقو

 هلت ل مودحجو ؟« حرف سعاشلا فسو

 هلج فوج يف نماك * قلت 1 ىقاح

 2 هلسع هيلع ني الا ةيشخ اهوطيخ

 ١ دود ' نأ مكو لف اذا ن ..سملا دنع انك لاق ىلذحلا ركب ىل نع ىلركذو

 ب ,مايحتاب لاَقف هنف ىلصنا بوثلا بيصإ) ثيغاربلا مد لوّشام ديعس انأاب لاّعف

 ةيشم يف جاخت ميكو ماَقف ثيغاربلامد نغ 2 مث ينط ن6 نيفلسلا هند

 ل مل ةسملا ل اه نيعتسف ةمعل هم وضع لك ىف هللزا نس 1١ لاّمف نوذحلا

 ل ناويللا نم ءايشأ كليدلا بحاص ( لاقو ) كتيصعم ىلع كتبت ىوتش نم
 : اهق رع نانصو سويتتلانتنك و تالا نادبأ رك ةحئارلا ةسخو دولحلا نتن ىلا

 : نا اهورك اذ نحكالذ يوسيف نثنلا نم بورضو رطم هباصأ اذا باكلا دإ>

 7 000 بالكلاب برصو ه , ما ف يناذجلا ,عاسز نب حور و ىلاعت

 هسع بلك حبر اكد * جرأل فورعم مركلا خر

 نا و ريشل نب ناعنلا تب رفعج ما عامز نب حور ةأيصا تناكو لاق



 . ا 0 ! 2 فلا يحل ىلا
١ 

 7 )٠١( ا

 اماانج ةريك نمو اهدرطو اباتقي مالا نمو 510 اهذاخما نع ىبلاؤم رأت 9 0

 ةجامس نعو اهتاطاعم حبقو اهحبقو اهلادبو اهمؤاب لثملا برض نمو اهدو ةلقو
 قدلملا ناويملاو بكرملا قااخاك اهناو اهنرد نم نيماسملا رذقتو اهاذأ ةرثكو اهحابن

 اماوةينج الو ةيسنإ الو ةميهم الو عبسالا أماو مامخلا نم نم يغازلاو باودلا يف لئبلاك

 يول لكأتو روبتلا نين ابلاو خسلانم عونو نجلا اياطم امناو نجلا نود نجلا نم

 نم لوف انيكح كلذ ايجاد سانلام وم لأن م باكلا اهيرتعي اهناو.
 مراته ساواهايإ لاجرلاةذغتو اهفاسعاو اهناست اواهامس ارك ذ نءانذخأو اهيقانم فنصو

 تعدوأ امو اهبف يتلا قفارملاو |بعفانم ميمجو اهغلإو !مافوو امتسارحو اهبنك ركذ وأب د

 يوس َكِلذَو ومحلات ِد اذلاو 0 نسحلاو ةييحعلا نطفلاو ةحيحصلا َةف ةرملا

 ايساحم ددع

 أبماب زاروصل اماماو !ءاهتهاو فاو شن رك ذو ةوجو حوال قد

 اهلا ىلع اهربص ركذو ماثلا امااهاو ماركلا قوتح اهفرعمو اهربصو اهنا ريج

 اتعلم 1ك دو مه مامذلا دقاعمو اهعنم ةدشو ارمامذ ركذو عوجلل اهلا

 عم كلذ يف ابم 5 فرصتو اهداّقلاو طويق ةعرسو اماسن ةرثكو اهناوصأ دس

 ام انللوجأو ايمانا ةرتك د انخ لك اهروك ذ عئابط فالتخا

 اهنا ةدوجو اهناكحو اهنغا رك ذو مام أملا ا

 ةرونألا ثيداحالاو ةرورشملا راعشالاب اهرومأ ميمجو اهيعلو اهدجو اهتمدخو اب

 :نماونناعامو ايف مهتس ا م سانلا ةءر 6 لاثمالاو ةلزْلا 3ك

 اهرامكا ىهتنمو اهدانسا نعو ابنع نيريطتملا رابخابو اهيف لافلا باعحأ لاق 2 ٠

 50 0 .اتلأو امامسا نعو ابلمح ةدمو[ | ددع ١

 اهديلاوم لوصأ نعو ابنم ىجراخلاو ابفا عا نعو ابنم تلت ال ىناللا نِعو ١

 لاَمف سانلا موحال بالكلا لك أ نم ظفح ام كيردلا بح اص ( رك ذو را

 كلذ ة ةرمس ينأ نب دوراجلا

 اكلامةرعن. ىزخاهتوقو + .هلوحم ينر للا تأرتملا 7 ] ٠
 ( ناوح -14)

 7” ألد
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 5 7 1101 1111 انواع دار لوحو بضخ ىلا هتيز لوح دق
 كنا ( معاو ) مهنم نوكن نأ رذحاف ةبابنلا ىلع فقوو ةينمالا غلب دقف انركذام ىلا

 3 ظ بهدذملا اذه يف مهعراصو هحولا اذه يف مهمهشا دق

 0 - 4 داب رع -
 1 نبجاو ثيللا نمار جأ لاَ قرفلا ضعن انركذ ام نيبو هنيبو هركذ انمدق ام

 |1) نوقع نمرذخاو بلك ن“« نوه ا ىلع ربصاو ةظفال نم ىخساو درفصلا نم

 3 ا 9 نذ نم ثبخأو نذل نم ودغاو ةيحنم مظاو ةفرش نم عضاو بارغ نم

 بذكو ةاطق نم ىدهاو ىرابحنم 0 نم غوراو برع ن 0

 7 ٠ قعأو لبهأ رامح نم « لضأو ةرذ نم أو ةفيج لعبلك نم مألأو ةتخاف نم

 نم لضأو تض نم لضأو لرو نم لضأو ميلظلا نم رفثأو ةره نم ربأو بض
 ةءاسالاو ناسحالا عضاومىف سانلا نع ةرابع لاك راب بهل ءايشالاهذه نعنو ربعيف ةيملا

 3 نود رخل الا بايلا اذ_ه ىف نوربعل 3 " نروكش ماو نيمولملا نم ل ح

 5 00 وراد نر ملا نم ةقلطا ىفام ىلع اروضقم مريخ نولعجيو دوت

 ثب يناثلاو ميلظلا نم حصأو ب ب نم ءامذ لوطأو سرف نم ممسأو باقع ن
 ل كلذ انلق امئاو ركشلاو ةمالسلا نع ةرابعلا هبشي لوالا و مذلاو دبا نع ةرابعلا

 5 لك سياو موملم مولع لكو اروكيشم قو لك شلو ةومم روكشم لك
 لذ سيلو بارشلاو مامطلا كلذكو ىرخألا نوءذيو ةدلبا نود.حن دقو امولم

 ظ لاو فاكتاو ريختلا ةهج ىلع الا عقبال رخ آلا نال ركشلا ةهجولع الو موللا ةهج
 ْ ا ملي الو ةفرعملا نم رادو ةقلخلاب لان اما لوالاو ةعاطتسالاب ينمتلا لاش ام ىلع

 5 ١ معأ يلامتو هناحبس هللاو ةعاطتسا ىحسن ةوق لك سيل 1 0

 ٠ م27 باب ٠

 ن !نم اهل اهئئاعم فانصأ دادعتو بالكلا مذ نم كايددلا بح اص رك ذام

 54 | اهدنا أمهو ابعرستو اباهجو اهتادبو اهردغو ابهرشو اهفعضو اهنبخو
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 كلذد ربظيو ًامماج طينقتلاو الماش ليدعتلا عم مهي يتح هبيصت 'يث لك ءاطعاب لكلا

 مالكلا ترطسو بجعتلاو ثنعتلاب تضرتعا ريبدنلا نم ر وتسلاو 5 لا نم قل

 كل ب رضأسو ميكح كمياشو بذا كياز نوع نول نا باطما تلطأو

 كتبوا رظتنن و كب قاتنا ا هد هنم لل تح 1 دق الثم 0
 لاما يف هيلع نودمتمإ اكس مهنم فنص لك لهاألو صقتلا لا ميم دج ١

 فعءضو عابطلا داسف ردق ىلع هيلا نوعزفيو ةنوثملا باطو ةعاطلا ىف هن نوبستحو

 لقا :ةرجك مك عمو فقوتلاو تبثتلا ةلقو |شنملا ثبخ عم عرفلا با رطضاو لضأالا

 0 سائلا رت لتي نأ نيماكتلا ل نم بائرملا بيرملا كسنف رطاخ لوأ عم مادقالاو

 كلذ رت ورف هل نطف دق نوكي نأ نم افو> ه.صخ ىلا هسفن يف دج ام ةفاضاب نيزكيو

 يصاعملا ماظعتسا راظا هلاج ايزمي وهل لب ىذلا يجزاحلا ك سلو هن'سانلا رب ءادإ 1

 ظبي نأ بح ال ىلاعت هللا نا ىلع فب الو داسعلا رظملاو رادقملا ةزواجش ىلا تفتلي الم 1
 تشو اقل اسو عم نأ اساركلا كسنو يل قملا ىف ناو نيملاظلا رل نأ

 اذاو عضاوت في رشلا كسذ األ اولاق دقو ة..لاب هناسل طسسو ةدابشلل ايمو ةسازل لا

 5 اوبدلا حرط ىدنجلاو يفوكلا كسنو معضأو ب بارق هريسفلو ربكن معيض ولا كن

 موز ي هكخاكنسنو خوبطملا ترش كو داوَسلا قبفاهذ كيلو ناطاسال را

 ةقرس كرتيتاتسبلا كسنو ذيبنلا كرت يضفارلا كسنو مورلا ةدعاجم رابظاو س وسو : ظ

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاو حيبتلا ةرثكو ةعامللا يف ةالصلا ينغلا كدأو ر

 نلمح ذلا رابظا ىفوصلاو هتماقاو تيساا يف ددشتلا ىدوعلا كسنو م

 هتلاسم لمجو الئاسداعو تساكتملا ميرحن ربظأو فرطت لمعلا شم اف نام

 سبلو سهرت ىلهعلل اضغبم الذن السف ىتارصنلا ناك اذاو هل سائلا ميلمت ىلا ةليسو

 ربظاو سابللا كلذب ليو ىزلا كذب ايزتو سيل يتم هنأ قئاو هنأل ف ةوضلا |

 نا 0 نأ بم ةورثاو رسبلا لهأ لع بجو دق هنأ ايسلاشل

 نظ ةءاربلا لهأ بيرملا ملكتملا ىمر اذاف ةبئرملاب لاطتسا ىت و الاإب اكل 7



0 2) 
 الوالدان دبل غرفتي > همحح 00 هن نم غاب انا كلذ نونمل

 لا لوطو نآرتلا ةءارقو ليلبتاو جيبستلا ىلع هيف رظنلا اوراتخم ”ىتحو ةيلما
 زل دااو ربك قون الو جملا قوف هلأ هلهأ , عزب ىتحو ةالصلا ىف

 كانا ىلع كيفان لوا وه امه اندلئشو كنم ةموصخللا تلاط ءاوس هلك كلذ نا

 7 مدعأ اهنع ءازعلاو لجأ كيف ةبيصملا تراص بيعلاب هتللجو مذلاب هلك كلذ تممح
 7 ىلاو قاوس ألا ىف نايعالا نامئا ىلا اوبهذب مل مهن أل زاج امنا كلذ نا تءعز
 | ودها ةبفاع ىلا اويهذ اما مماو سفلا مثاليو نيملا قور. ام ىلاو

 >4 ام باب ؛ نمو نوكيو ناكو ضعبلاو لكلاب اب نمو تايابلا ملعنم هنع دلوتب امو

 . نا اك ناذ نيدح وما ىهاذمو ةن يهدلا بهاذدم نيب قرف نموهنع ليطفباموا لعلا هن هن

 5 | اكل قال بعل ىفلوغ كلذكف احرص ملا اذهو الوم رذعلا
 هو

 . نوهبرأ هتدف كم .ص باك ناك نا *ل لاح راجل فردا الو ناك 58

 5 35 - بارت نم لسز هّتادف راد باك ا هأرس هّتدف عرض ب 2ك 7 ناك ناو

 |[ نماوكوملا- صهاظ ر ادعم فهل نار ادلا بدحاص مد ىلع ق>و هيدؤبإ نأ لئاقلا

 + ىلع هيف هركذ ىلاعت برا ريد دب تبيح ىلع تاناهربلاو هيف ةمك ا نافدو

 3 اذ عماضيأ لدعتو هربظ) نيدو هئدب نيب هنأش يف رظناا اوزاحتسا كلازإف كلذ

 لاو ةغباسا ةمعتلاو ا نه هطومسو هلو عم هس ف ناك اذا باكلا

 قع اا امو ضرالاو 00 هللا قاخ هل ىذلا ناسنالا 0 مه لثم ةئئاا

 59 راقو ةفباسلا ةمعنلاو ةيبحملا 1 2 أَم ع ىلا 5 هللا دمحتو هفركش

 دعا يفوديعولو دعولا ىفو هيبشتلا ىنن ىفو ديحوتلا ىف رظنلا اءهيف رظنلا لدبناك
 أ ناكلا رامتخالاو مئابطلا 2 نيد ليضفتلاو رايخالا حيحصل يفو زيوجتلاو

 >الاو ترك ذامىلا ءاعدلا الاةراجم الو يخةعانص اللاجر ىلا تدم كنا بجعلاو
 مف 4 5 0 الو هيف ةوادعلاو ةيالواو هيف بتكلا عض عض و الاو ترفضو ع

 اول حي 0 تاو ١ اوطسفي نأ اودار تح هيلاو هيلع اللإ زاحم الو

 ل ا
 رق
 (يللاد#



 001١ ظ
 كي ذك و لاق ةيباكلا نمهجرخش نأ ىلا سانلا مئابط ضب براق ام ناتلصخلاو ةلصخلا ٠
 لهاا درتلا هال هينعو: نابنألا 2 باكا هبش نطاب تفرع دقو ميلا |
 هملاص او هفك يفوهتباكح ىفو هكحض فو هنيع ضيمفلو هفرط ىف كلذ ىرت نامنالا ُ

 زوملا رسدكي فيكو هيف ىلا ةمّقللا زوي فيكو اهم لواتس فيكو امعْضوو اههفر ىفوا

 اذا ناوتجلا مد نيد نم“ هناو هيلع ديعاو هب ديخأ الك 30 00 هيل حرختسإو 1

 بستكينأالا قرذي هيف ةفرغملا بابسأعامجا عمو ناسذالا لثم قرغ ءاملا يف طقس

 ةدالبلاوةوابغلاب فص وام وةنطفلاو ةفرءملاب فصو امم تاناويملا عيمج نم حبسل وهف

 ىلا دورةلادودح ضعل نم جر نا ىلا ةيراقملا نم رادقملا كلذب درقلا ريصل سبل 9

 سرتحم سراح هنا باكلاو كيردلا نيدب ليثَمْلا نم منع امم نا تميزو ناسنالا دودح

 ىلايللا نمةلل دايز لأس هقلو هلذت نومأم ريغ سراخ بف ساثلا ني سرا )0

 لاَمف ىم ثملا ةبشن نب جلب اولاق نط رش ىلع نم ظ

 سراحوهو هلثم نم سرت2و #« مهملع ىعسي ناطاسلا عم عاسو 1

 نب ثراحلا ةطرش ىلو نيح يلشملا سفالفلا يف رعش ١١ اذه لاق ىعاتلا نا لاو !

 هللا كب ! ١

 سفالفلا هيف داس انامز ذو 8 كلام ةنبا اي. موللا ىلع ىلقأ

 سراح وهو هلثم نم سرتو #« ملع ىعس ناطلس | عم عاسو ظ

 روبقملالعرهاقلاو رومثملا ىلع ماغلل 3 1 لب اهراتك لع راضلا راخشل 5 سيلو /

 كيدلا لاصخ نم هبحاص ركذو باكسلا لاص+ نمخيشلا اذه ركذ ام انيكح دقولو ١

 نم ملبس امو تلقو بحاصلا سمي بجعلا ناو ناطيشلا لمح ,نسةلبسلا نأ

 رشأ مو ةلزتعملا ةلج نم ناخيش اى غرفتب نأ كيذلا راذتخ نمو باكلا ردن

 اع لس ازعل ٍءزج ردق نم كل ىلاعت هللا رفغ غلب ئيث : ىأت ةكملا لهأ

 و1 .
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201 
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 يس ا 6 8 قا ئه أه نم وش لق فوأ ةعيط ناك ناو ةحايسلا ةفرعم

 :١ ء د ى لوا قم اليبلا ةفيحصلاو قيحسلا ناكملا ةرذلا عل هلق لوأ نمي زا

 00 ب كوسا وب ووو رس



ا عمجو درفدلا نيحو لنا ناو فذلا
 نا و كنذلا "وو ةلررللا ةفصو ةرذل

 مالو ةنالث 9 نيملخ عابسلاو مئاهيلا ف امم هيف اودحو اعرو مان ءادتهاو باكلا

 ظ رثل لا لمح ىلع هربصو هدقحو هتاوصو هنريغو هؤادتها هيف نوكي نأب المج نوكي نأ

 ظ ا الو ةحاورتساو رك فراق لكم نم دق امد ام ردش يئذلا هبسش مزلي الو

 كا 0 ردد رللاو ةرما ضماغلا ىأرا بيصن لجرلا نا م هركن ةدشو

 ه 7 شحفف لجرا "يلع و ءالز ]آو اظوأ كد وذو ةيعاد هل 0 رادقملا

 آو صوتنمو هلباو يغ هل لاقت نأ هب سمألا غابي الف ثالثلاو نيترملاو ةرملا ىف

 1 الو اواو هيعل توص لك ىو هدب يش لك رود هودجو مال ريغصلا ملاعلا

 نم يهوءارفصلا هيفو ةعبسلا موجنلاو رشع ىنالا جوربلا ىلع ةموسقم هءاضعأ

 ا هيفو ءاوحلا جاتن نم وهو مدلا هيفو ضرالا جان نم ىهو ءادوسلا هيفو رانلا

 ةملا ملاعلا هول ةمدرالا اا مدرالا هعئابط ىلعو ءاملا جاتن نم وهو

 مضراو تبضخلا / علابط هيف نا ىر : الأ هعئابطو هطالخاو هلا زحأ عيج 4 ف ناكذا

 كن و ةمالسلاو ةوابغلاو ةئطفلا مئابط هنو ينمتاو داقتعالاو كشلاو نيّمِلا ةلاو

 لزهلاو آو دملاو ضنبلاو بحلاو صالخالاو ءايرلاو ردغلاو ءافولاو شغلاو ةحيصنلاو

 ع لاو ةشحولاو سنالاو ربكلاو مضاوتلاو فرسلاو داصتقالاو دوملاو لخبلاو
 د ةدالاو ززعتلاو لذبتلاو 0 ةعاجشلاو نيجلاو طبخلاو زييقلاو لاهم الاو

 اذلاو عزجلاو ربصلاو يضرلاو طخسلاو دهزلاو ةبغرلاو صرحلاو ةعانقلاو لكوتلاو
 لاو نيتبلاو ك.شلاو عبطلاو ه هزشلاو سايلاو عمطلاو ءاجرلاو ف ةواخاو نايسنلاو

 ده اوفاصنالاو مظلاو لهجلا و ملعلاو راكنالاو رارقالاو ةعاشالاو نامكلاوةحقلاو

 الار 'الاوةذللاو محلاو رورسلاو 4 دعلو ةدحلاو يذرلا ةعرسو دّماو برهملاو

 رللاو ةناعللاو ةغالبلاو ىبأو تادبلاو حاملا مدنلاو رارصالاو ىنْملاو ليمأتلاو

 ةعيبطلاو ةعاطت_سالاو ةأناكملاو وفءلاو نطافتلاو لفاذتلاو فقونلاو ميمصتلاو
 5-5 ابن باتا ناكيزاو عبس ب ل فرعي الو هدع يصخنال
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 هحرخيل ناكامو مان عبساالو ةمان ةميمال باكلا ناو هتوابغو كيدلا هللو هتلاذلو ٠

 دقق مهم سنالا نم هيلع وهام رادّمم سانلا دودح ىلا بالكلا دودح نم يش نم

 امهدودحو اءمبماكح أ نمار اجر كلذ نوكتنالو ءىذ نمهبشلا ضمن * وتلا قنا

 دسألابو رحبلاو ثيغلاو سمشلاو رمقلاب ناسنالا ءاذلبلاو ءامعلاو ءارعشلا هبشل دقوا
 اولاق اي ناو نايقألا دعك 1 داعملا 5 هنوج رخل و 5 ايحاو تيسلاوا

 نوجرخغ الو 5 ال ىلنل دودح يف ءايشالا هذه نولخدي ال م 0 رهو 5

 ًافشخ ًاضنأ اهومسو الازغ ةيراجلا او.سو ءاممالاهذهو دودحلا:ذهىلا ناسنالا ُك الذ

 كلذ لثم اوءنصو ينعملا كلذ ىلع انارزيخو ابيضقو ةريهزو ةمامحو ةتخافو ردع

 اهومسوتوملاوبرتملاو ىدجلاولجلاو روثلاو دسالا اوركذف تك اوكلاو جر
 ىنابيشلا ةلسع نبا كلذ يف لاقو اهريغو نازيملاو ةلبنسلاو سوا

 مجنلا ةلخو كاملا ع ه اهسحمو رفلاوتوهمف 1

 مالكلا ادهو.( 38 - ةمعلا تمعن ) لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا نع كور

 هسّش نا انل درطر امم اده نسدلو ملكا اك كفرعك 3 قنا هبيعل ال ينعملا حب

 0 مارتو اوهتناش ثرح ىلا ىهذنو ودك امخ يجو اومدقأ ام لع م اع

 #0 ارون ا ا 0 لور ةنومتسل ل المج لع

 الو ةحمن ةارملانومسيو اناناةارلانويسن الو ارامل ]ا ةرش ةأ ارأ

 ورهمو ديز لثم ةمالع نولعجي الو اعوطقم امما ةحعن نوءضي ال م امن

 هلجأ نم ضر لاو تاومسلا تقلع يذلا ناسنالا نآتيملغ ماو ةأرلا نودس

 اننا ةنم ( امنت ضرآلا قانو تاومنلا 0 7

 ريبكلا ملاعلا يف ام لاكشا عمج نم هيف اودجو ال ريبكلا ملاغلا ليلس ريذصلا ماعلا هوم

 بملاو ملا لي ودجوو ملا تسوس يفاودجوورشل ساوم ا هل اندج

 ردغو دسألا بوثوو لما ةلوص هيف اودجوو عبس و ةيبلا ةايمام نيل

2 
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 ا 202,0

 00 دتشي الام معلا عيبانيو مل تانغ نيو ايئافدو ىانلا
 هانا | ةقانسأ نمو ة ةببرغلا رومالا نم لكلا يفو ةبيجعلا 0 نمكيدلا يفام ىلع

 *ا) تاجن ىتم يتلا ةفرعملا نم اعدوأ ام ممو دادشلا نحلا نم اهيف امو قفارملا نونفو

 ن | حد كلناك رثكتتسلام رشك كتبع قف لقو 0 6 كلر

 راظشمو هو هن رادقم ىلع يهم هعلخ ىف ىهىبلا ةمكملا ناهرظنمو هنت ىف كدنء ن

 35 0 نم هدع رحبلاو 0000 يقام ناولو ) ىلاعن هلا لاق دقو

 كلاو لوتلا اهب ديرب 0 ل عضولا اذه ىف تاملكلاو ( هللا تالك تدفنام رحبأ

 5 اك ناف كاذ اهو ةالصلاو بيجاعألاو معلا ديرب اعناو فورا نم فلولا

 هالا مان ركفلا حيعص نوذلا يفاص ناسالا قيقر لجر هيلع فقوول نوننلا هذه

 0 ءاسورلاو نوماكتملا لاق دقو لا ه ءر.دو نابل فريف نا حرب

 5 نجلا عابطو سن,الاو نملا نيبام قرف فو نينمّدلاَو ةكتاللملا نيب يتلا

 مءلاو ةعاطلا ىلا اوبهذ امناو باكلا عابط نمو كيدلا عابط نمو سن.الا عابط

 ْ 2 !و كبجعت دتشا |1 سوواطلاو جردتلان يبأم نالثع اءممعمسول كنا لل لدخيو
 1و و بعأ بيذلاو فمعثلاو ريعبلاو ليفلاو ةماجلاو ةرذلا لاصخ نيبام ليثمت نأ

 امل اهل نا الو هج راعتو هنيوالثو شيرلا كلذ نسح نم سوواطللام ةردلل نا ىن

 | نم ٠ بيِحملا ريبدتلا عضاو اندرأ اذا انكل ميرلا ن ع مفدلاو برحلا ىف 0

 اغا قاوم فقاوعلايف رظنلاو فيخسلا ءىثلا يف فيطللا نسهلاو سيسملا

 الو مجحلا مظعو ندبيلا مخضملا بهذ مو ةكئالملاو نجلاو ىنالا دودح

 00 بأ به ىو تيجاعأ درقلا يفو نقلا ةرثك ىلا الو نسنحلا

 نيد مف لوقلا عي ءيشل نيئيش ىلا اندصق امناو ةدرقلا» سسكتتام ردش الا قفرم

 ان شد يولد نيبانعجج ولو اهم وخ وم ءايلعلا جرختسي امم رابتعالا

 م ا دح غاب نأ لبق لولا مطقنالتفصوام ضعل نيبو باكلا نيبو

 8 عرس نم سجستلاو 3 راك الا ىلا كاعدام ضع نا كو

7 

2 

5 
3 
 م

 00 7 يو



 (ةا/

 روداللو لمتلا كيري ام ىلا بهذاو نيملا كليرت ام ىلا بهذت الف ةرملاو ةرثلاو

 وب نإ انباع دكز ةبطاوح لكلاو لودنلل لاب حو ساوحال ىهاظ - نامكح

 0 كالم لودب سس 3 توملا كلم لاو ةنملا ةن هي ' نَح لودي اوسيل ةكئالملا , ند ران ا

 ىذلا ليئاكم# لود سيل بادعلاب لزم ىذلا ليربجو ةايحلا باجو ثيغلاب انانأ ناو

 فالتخالاو هعضاوموكلذ تابط يفو ىصاعلاو عيطملايف فالتخالا امناو ةنجرلابل 0

 ةعاطلا يف اووتسا اذاو باّمءلا يف اووتسا يداعملا ىف اووتسا اذا مم .| نس .اصأ نيب

 وش |لره لضفتلا ف اووتسا ةيصدملاو ةعاطأا مع ف أووت 9 اذاو باوذثلا ف اووتسا

 (نوتيزلاو نيتلاو ) لجو زع هللا لاقدقو يحرلا هيلع رودت ىذلا بطقلاو ةلاقملا ُ

 تغزأ ليوأت اده يف ةيلاغللو نيطسلف نوت زلاو قشمد نيلا ن ملسأ نب ديز مت

 فرع امو معلا جر مالكلا ىلاعتو كراس هللا جرخأ دقو هرك ذو هلع ريل ١

 ع 16 نم فقتامنا تنك ناف نيطسافب الا نيادساف الو قشمدي الا قمت

 عفان هنأو هنأ فعلا دوقولاو هنأ يغار هتروب ناك الا لعو هيطرو 0 9

 هناو ةدمضالا يفو ءاودلا نم 3 وم ىف حاصلو يوق ءادل غوهو لسلا ب بحال

 لكأ ا اا - دنع دو هيلدا نا وهو الآ ولج ءوش ىلا

 » 0 هع لغو نوتيزاا نم فقو رضوي ور هنعاتاذل 4 1 ِ

 نا رتلابانظ تأسأ دف هه سن م كلذ هبشأ امو امهرجشل دوةولاو امج مدأتلا ىلع ىلعو و

 اهرك ذب هةوثوامهب مق أو لجو زءّسا (عمظع رادقملااذ لس يلو ليوأتلا لضفٍل ١

 رظنلا ان نوكن 10 زكفتم لمأت هتامانو رسم ف وقو ها حانج ىلع تنفق وأ
 نمالو كلقع ةعص سىسد ىلعالا رطاوالا نم كيرتعيال ىناعملا ىلع اصاوغ هل الآ ميا

 ف 0 :,مو بيجاعالايف فرصتلا ةرثك نم هل نا تناراو رابكلا ةعسا او د
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 ظ 2 هلو مام و ر ثيل اعللب رع نمؤ داو ى 8 مرو ملف اه رشملا ٍ ةاقالم مه دلا سا اكل د ةدل ع نا مه 0

 لاو و رمال ذافت رورسلا نم ةنيللا ةسدللاو ولو 5 نوالاو برطملا تومصلا هاقالمو

 اا! تونا ولو ةجحلا نم مزليو ةعاطلا نم مالا بتبجوباميو عيقوتلا زاوجنو

 ىف كور تلاظبل كالذ ناك ولو ة هب وش نكت مل ةفاك ن كت لاذاو زييجتا لطف

 :وجالادوجأ كبساحم يذلا ناو مفارلاويفاكلاو ظفاحلاو رزولا 3 نيميلاو ىلاعت
 : ولو كلاهالا هلع كاب الو ريثكلا ببعو ريسيلا لبش هناو نيمحارلا محرأو

 هذ دحشي امو راظنلا لطبل رومالا فاوءل لهاجلاو ريرغلا هيمشلام ىلع 2

 : ]ع > ءايشالا تمدعلو اهرامت نم را اعمنم حاورالا تلطعتاو هيلا وعدب

 : ةو عفانملا مظعأ ىلا مجرت اهراضمو ةمعن ابمفان» لعج نم ناحبسف اهفوحو
 همريو دعني و ريبك ليلجو ريقح ريغص نيبو ش>و٠ءو سأؤ# نيبو (ؤءو ذل“

 ءيمجا ىف لعجو كدضع نيعم نيبو كمنع ماس نيدو كسرح لع نيدو

 رو ا أسانق .عيمجلا نالطن أهم دحاو نالطل ىفو ة ىنلا م . ابعامجابو ةحاصملا

 ص نالواءيلامض دحاوو دحاو يلا مد دحاو وه ا ميج ناف ًاحضاو

 ل« هلو نزرلاف 000 دحاو مفر تزود اذاف لنحا نذ ةثج لك نالو

 قاف ىناثلا نم قحأ لوالا سبا هبال ميدجلا مفر تزوج دف ه.هصأو هاذحو

 كورلا ىلع ينأت 0 ثااثااو كل ذك يناثااولوالا لاطبا هيف توجر

 5 لداب سيل لبملا نآى رالادت ةلأبايسالاو ةنثماملا رومالا كا ذك 3

 7 ا ىد است هل ىلع لدا نسدتساا نتواطلا سلو ةانضملا ن
 زاهربا 3 ةيد يف أمات ملاعماف ةيو>ساو ةدورباا ةهج 6 اهلتخا ناو 0

 روس ناو بار غلا نم * ىلاعق هللا ىلع مرك |سواطلا ناىرب نم كنظا

 0 ها هذه اءاف بأ للا نه ىلاعت هللا يلا ب>ا لازما ناو افلا نم 1

 3 بش برقأ مب اهضاد للعج دايعلا مئابط 2ع سانلا نودع ىف ىلاعت

 ةردلا كاذكو التاق اهضدو ايداع اهضنو ايشحو اهضعل ىلهجو ايسنا ارضع



 . (ةه) 4
 رطخ نم غلب امو كلوق امأف كيبهدم انمبفو كلوق انفرع دق بالكلاو ةكيدلا نيب :

 ةادس نع لمعمل و هنر ن؟ مرش ' كيع مالك هوو 20 ناف باكلا ردو كيدلا ٍإ

 قلخ نأ نظن ىلاعت هللا كليف كن اك ةماعلا يل' ىتلا ةقبطلا وأ ةماعلا مهف ردشن الأ
 تائذلا قاخ يف ةمكلاو بابذلاو شارفلا زاخ يف ريبدتلاو برّدعلاو ةيللا'

 رغب دتلا نا كيلعتس او 2 كل رتعس# 2 0 رد 5 كيلا ضغبم لكو دسالاو 5

 سها ىف ةحلصملا نا 1 2 0 ةريغص هيف ةكمحلا ناو 0 رانا

 0 قا 0 كلم ارح ىلا 0 ولو ةلدلاب 56 ا را ةعضلا و 1
- 

 يت«و هكا مدع نوكي 8 ركفلا مدع عمو ةركفلا تا تعطقو ةيملا كالكذلا

 ان فين هج دزننس ا ميكنمع يباع

 فرعي الو مع ء ناي م 1و ملعلو فقونو تبث | ماعال نكي م و زي بهذرييختلا ب

 ركشالو هوركم ىلع ريص الو ةمفنملا بالتجا الو ةرمضملا مفد د رد

 ةيلغلا نعو رفظلا ةحرف تاطلو ةجرد يف 60 الو ناس يف لضافت الو بوب

 نيةيلادرب دحب قفوهو لطابلا لذ دحب لطبهو قألا زع دحب قء اه ربل 2 1 ْ

 عامطالا اهبعشتت لو لاما سوفتلل نكت ملو موجولا تركو ةريظل 00 :دحب كاشو : ٠

 تداعو نمالا لهج سأيلا لج نمو سأيلا فرع م مدطلا فيك فرعي مل نهو ٠
 ءاماوالاو ءاسالا مف نذلا سنالا نو قاما ةوذص مم نيذلا ةكالملا نه لاخلا

 نعد اان رخل ف موجنلا لاح ىلاو ةدالبلاو ةوابغلا ىلو ةءيزيلاو عبسلا لاح ىلا لا

 جائااو رانااو رهدلاو نقلا نود | يذلا اذه نءو ةعفرلا ىف ايلا ل لا

 وأ ءاملا ن م الامكم وا اهرس أ را نوكأ وأ مينا نه ةعت وأ جورباا ن 0

 لهالو راتخمو ربت لكدو ناسنالا و ه اكان ماعلا ىف "ين لكو ءاوملا ن اراد 6

 ميلاةداو ةقولعلاب ةءيمل | ةدل ع : ننأو هيورلاو نيييتاا لهالو ا لوول

 عرتلانامدا دعل ل لاباب حاتفلا نءو ءادعالاب رفظلارو رسم ن٠ محال لكأو مدلا مالي

 ةفالطاو ةويثلا لاح نه كلذ أو ةدايرلا رد نمو ددوسلا رورس.ن «٠ كلذ نيأو

 0 ها
 ١-0
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مسا م0 كلا خدم الو هعمل كالذ نكمل قاف رورظ ؟ 0 اا كلذل
 ةدبلاو 

 ال نيضرالا ماحرأ يف ءاكلا ةيش>ولا ةمأاو هن هربلا روزملا نأ اك قرعلا ىف ْخ 3

 تراس اذا زاك ال1 قانإ ىف راغتالاو قتفتلا نمو ةكزرملا نامز دنع ةكرح نم ا

 الد لب اللف ةيزاغ | مالاك ضرالا صعل ناكو 0 0 كتل 00

 يمنكم اذا ىوكشن مديالو *# ثفلا ٠ نماموسرو 000

 و 3 ! ىلا دي طلا باطو مجيدصمل 1 2708 باسحلا 5-3 اط راص كلدلو

 0 ران اضل 3 وجا موج لأ فوشو 6 ىلا 6 كلدك و

 ل رخآو كرا ةةاندلا بلطل جبل ادحاو ل>ف هيلع ص رتدا امو هل لءاومتلا ردق

 2 2 كلملا باط رات رخاو اقارو راتخم رخاو دنإلا عمي تتكي ىتح لاَتملا ةوبشد

 ب لا اذه 18 ضرع فيك يردنال من مهل ةكرحلا ةنطابلا للعلا ردق لك مسرع

 ااا ه»١ ضعلا ىلع خئاعات ىلا 211 ض عيل رأ ١ .|-هلا دج الو لودلا نم ةلمج الإ رخ لإ لود

 7011 لك هراتخا الو قرع ىلع هنم رجب مل ناك ذا ريسفت الو ةلبج ىف كلذ راتخا ال
- 

 0000 ال[ طعن نيبو هني لصي تيس هعاط يف لجر نمت جلا سيلو
 : ,مياو نزولا ةف 00 1 مج الوهو ايئغم تومع نم نعل ..كلو تاهملا ضعل

 2 وتساب ها ةيفاخ ينخمو العم نو م

 اس قالا لذعأ وهو ماما ىل ىخس ناو دوجلاب رك ذب ناىلع تراني ماو

 | وسع من اهنم ريثكتلاب ارتهتسمو تابيطلا ذاخاب افاك

 لاو هيلا لسرملاو هل يمادلا وه ناك نم ةلكاؤ» دنع عزملا يس طحللا ىهاظ
 ريسأو لوا سيول ءال اه نم دحاو لكنا معز نافهلك أ ةءابنو همقلر ادقم

 او نيلاضلاو نيةسافلا عيمجو نب رصقملا ميجو 15 ميج مترذع هللع ىدبأ ف

 لاو يدق !وسأ و جلا ب ءأ نميز لفأ ريعستلا نوف نكنفلا ضال
: 4 + 

0 0-- 
. 2 

 لا 2
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 هبغابغ سونت طابلا كيد نمو « ةحجاجد خارف نم انيلا بحأ 20

 رارض نب خامشلا لاقو .

 ءاتشلا كب رضي نيحلمات ه ينع نائاخ غابم نم اللا 2

 ءانفلا هب رضا خيش نمو « ريغص نمكباذج ىف لعجتف

 ءاغولا سمح اذا هب نذل *« اكد نعبط ةجاجد خارف :

 اعنساع ركحذل غرفتب ينح كيدلا ةليضفو باك لا ردق نم غاب ؟يث ىأو تلق

 هللا :نمو نيملكشلا هيلع نم ناي + اهرك دع هبوتتلاو اهنيب ةنزاوملاو اعيواسمو ٠

 ريبدتلا اذه. راص ةيضقلا هذ ماحصفأو كلا اعدم ل م امه 1 نيمدقتلا

 |ىل 017 كلذ دوءيسو (هنود وه نم لك اهرلقو ةنابدو ةليضفو ةكحو ظح امهم

 مسيل نانو نالمإلاو سفانخلا نيبو نادرو تانءو بابذلا نيب نايزاوب اعتب ّر اذا
 0 ناديدلاو شا 27 د شاعلطاو تارشملا فانصأوجمحلا سانجا ٠

 #5 نم برذلا اذ_ه راص لمعلا هيلع متو ىأرلا ىف ىف اذه زاج ناف ١

 0 طّمسو زيودتلاو ليدعتلا نم افاخ زيا نم لكشلا اذه راصو ديحوتلا يف 8

 ةيزاوملاو للملا لهأ ىلع درلا لطاو م الا ىف ساو سايقلا ىسنو ديعولاو دعا !

 نآل مهقفارمو م,ءفانم ىفو ملشاو سانلا دش رلا لحنلا عيمج نين 0

 تعال تلا ًادبتنأ يأرلا اماو لكلاب قاطنال مةسلاو عيدجال عشال مهيولق

 ليا ون ليو غارفلا باونأ نم تاناكيه تلو فرش ١ فوخالاو

 لاجر ريغ دملا لاجرو كحاضملا لبس نم ليبسو حازملا قرط نم قيرطو قرط متل

 6 ليصحتلا الواو خويشلا نم هل-ثم ؟م حبش و:باب_ثلاب يلا نسحب دقو لزهلا 1

 اجرنامز لكلولاقم ماعم لا ولاق الة يساحلا ةدش ؛ ةنايدلاوبدألا ىلعءاقيرالاو 1

 ا ةلا هيف ناسنإ 1 نأ سانأ ز دق ةلكأ م ٌءاعط لكتو ةلمالةطاس لل

 س لو تأبأذاو ةكرح نم ةميلطلا كال بالو مالا ن ههقلا ءادأو قفا
 الا
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 2 1ا
 61 يا <

0 , 

 هعاوت معلا يعادب ءوسو #* طل يمل ثا ومالا

 نووي سس ب يتحصل
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 0 كلدب كرك مف ابش # سورا يع

 رك كادت, مام لأ أب بالذ لقوا تادص اذا عبضلا نإ نولوو

 .اهلع والا قع لبملا يذل ه صاع مأ اهضح يف ترماخ 6

 كلذ يف لاقو فذلا وه ضو

 هلابإ لع ديزب ثفَض *« هارذ نم موب لع يف

 000 وا انوا < ةصوكم كنود الف

 9 يللا كلذ يف لاقو ىئذلا وه َنكفاَو ءاطعالا ولا

 . متاف سبأ مويلا لمقام ار الركام ىرتش تملا

 3 تاصلا ىنأ نب ةيمأ لاقو

 0 / دحاب ماع لك ىف مهطوحنو # مهسوأ ن سح ناك ىات يلا وأو

 لع نع ملا عدن اهنال كلذ اولاق ةماعن نك رشا نولوم 2 قلل نم م قحأ نولوو

 2 دق ا ضم تأر كلذ اهجورخ ىف يه ناف معطلا ىلا ةجاحلا ةعاس ابضِس

 0 ب ىلا عجرت الف داصن نأ كلت لغلو ابسف ضم تيسنو اهضِس تذضح مطل

 00 ! ةمره نا لاق كلذلو اولاق كلب ىتح ءارملاب

 0 17 اَدَر بكب يح دو نيك ل ىو نلف

 000 ططالخ ىرخأ شب ةشلمو ه« ءارعلاب ابيض ةكراتك
 ع وواطلا ضب ةجاجدلا نضحنو ججاجدلا ضرب ىلع مالا ن يو

 سوواطلا ضي نضحو ابضب ةجاجدلا عدت وأ ةجاجدلا ضب نضحو ةضين
 6 ىذا سووا اماق رك أ نوكي هناف ةمالا تح من جرخ 3 2

 اف ضرألا يف ةض 01 1 ناو سلا نوكم ةعاحدلا ت

 ىلإ الو اجورف ىمسي هناف جاجدلا ضِبالا رف امنم جرخم يذلاو ا

 رمشلاف 0 يف عسوتلا ىلع اخرف جورفلازولءج ءارعشلا نأ الا
 يعاشلا لاق رعشلا ريغ يف اموزوجم ال
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 ةحعاطةمهةسم ءابلب ةعيبط اهنكلو .بظل هعابط ىف ربخلا اذه ناكولو سقلال جاتحا ولو ٠

 دافسلا ىلع هصرحو نيلا هتجاح ةدش عم اذه ابفرعي الو ةجاجدلا دف مث ةلهاذو ٠

 دافسلا ىلع هصرخ م. هنا كيدلا ه لع ام الا ةفرعملا ىلع لدنو ةليملا قتفن ةجاحلاو ش

 انهاه نم ويف مح رهفطعإ الو اضم نضح الودلو ىلا دمشق ؛ الو راسل ١! يلا كرمل الا 3

 ١ نك يلاعت هللا ىضر نافع نب نامع لاقو بضلا نم قءاو ىرابطلا نمنح 0

 و لولا ىفو ةئالاو قولا ىف ىرت ا لثم ب برضف ىرابحلا تح هدلو بحي
  7ةرملا ظح برملادنع مركو هلو-ج ىلك أب هناليضلانم نعأ برعلاا لوقتو 0

 آلا ةدش ىلع اعدل هرزلا لكك رول : بط نمنعأو ةره نم وأ 5

 لكأب هلنشب الا اهنم* يث هنم اون نيبلو امل ضمت ةدجال أل بضلا لك

 ليقع هيل ليقع ن سامعلال 0 املك أيل الا اب اكأب ام 5 رحم سلو هنعةتوخأ
 ظ 00( - ا نأ

 قح ضلال ك 1ك تلكأ ٠. لولا رالكنا ةراريعتدجو

  0لحي نم كتيب ءانف تمئم 4# ةدوب_ثاواك ل والا نأ ولف
 4 اضل لاقو ج

 لبيدع مل ن ميل كيرذ تا ىح تقلا ك1 كلش 1

 لمجا موب برحلا اذ يف اهنء ىلامت هللا ىضر ةشأاع و ريزجلا ا هبدشو 1

 لاّمف اهدالوأ لك أت نيح ةرملاب اهش لاتقل

 اهدانجأ ةرصبلا ىلا ىجزت ه جدوه ىف نيّتشألا مم تاج د
 ا.هدالوأ 1ك نأ دير ه8 ةره ,ايلط# قف ماك

 عضرو اهدلو عد ا, امال بفذلا سرع نو ة ا ا قحأ ًاضبأ برعلا لوق 2

 نافطلا ل“ زج نا لوق ينعم اذهو لاق عبضاا دل ١

10 
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 سامع هبا ءاش للي هبرض ال لدقع اب بطاخي ةييس نب ةاطرال تاينألا نأ يللا 0 0١

 يئالد لبق هدب درط دق ل ناكو هل / م

 - هم

 : نت نس كام د ى دي



5 

 1م (ة.)

 : 0 ريل ريغ نا كيدلا ناك ولف ريالا يفو ناسنالا يف الا جاوزاا ّنَنلَو قابلا

 اذه و ةسرغلا ةلكاشملا 2 معو ةل.ضفلا 26 را لق ناك دما جوازبال نم

 | - جاوزا'سيل ىذلا ريطلا نم وهو جوازي الوهو فيكف دو. لا هبثلاو يركلا ببسلا

 : نطولاىلا نينلاو نكلا ىلا عوجرلاو لسنلاب>و ءرذلا الط ودبعلا تاسو فلالاو

 - ةهج نم ةليضألا هذه رسخو صقنلا هلخد اماف جواز ال 'ين لكو ناسناللو هلالا

 ْ ريغو راما ىتاملا رزخالا وأ فصوو نيتهج نم صقنلا كيرلا لخد دقو ةدحاو

 ْ فصوو نالايف 0 ىله الان :,« ةفرءأاب اب يف لثمأ هناف ةصاخ ةناعلا

 : نكلو هليل نعدنم ءيج مل داولاناو ءرذلا عضو: هلو دلولا تاط نع هئايمدا

 | نع جاتنلا ثدحو ءاتسالا نم ةيربلا ماحرالا تقال اذا 0 نم ةيربلا ةفطنلا

 00 هوزأ لك نع نان الا ىلع هوزأ نآ وة هيلع تيوسام نعو ةثلملا

 اذ للو لذبق نه ريد ىلا تنتاي ال مث قبشلا نم هرمضحن ا١ ردق ىلع كلذ اعإو

 7 ءايشالاو لز.بالو دلولا ديرب ال وه لوب لزاعااب الو ءينضا ينتبه ال لاف

 000 او | راكلاو فاطم اوروئسنلاك مريع لأ نحالو عاوس ديراالو نال
 رد 1 لب هدلو ىلا ن< الو هتتورط الوهتجاجد ىلا نحن الو هعبرالو هلزنم فاايال

 1 لا هجينرأرأ رفو هضيبا هادجو دقاذاف لياد هتارد ىلعناكت ىردولو ادلو هل نأ ل طق

 .اللرومالا ف رع 21 0 عجرب هلو سبل الو هدل: م / ل هد اكهنم

 1 ا و تيتال تورو هراذ لهأف رد ال هلباشاذ مم وذو همشو ادم

 ةرءب هيفام ىلع اككلاو هدأ .- تلو هبا رمث و ةماعط قو هلاذ يفو هدنعالا قاخن م ١

 داعيجاناو اعجر ادرط ن'واءهضوءزافاايو امهءامسانافرءرو:دااو وهو هبحاص
 7 نا 2 0

 <دراص نأ 1 اريد احورذ 5 رادلا ىف نوكي كلدلاو الل تدا أاتمها ناو

 / 3 و

 ٠١ ىلع وأ ناريإلاناطي نه طئاحرلع طق سو رادلا باب نءجرخ نا و»و اريك
 5 ا 2 *اي كا 2
 هأأ ليوسو امرت ريو ىرب ل ناو عوجرلا فر ا

 آل ولو ءادتحالا قوكي تكل روصتب الو ىدتم 2 3 10 ادب الو
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 ملاومأ ٍفو) + هلوقيف لوش نءرسفملا صعل سالف ىراج هلال شح واسأ ١

 (م4)

 سعاشلا لوق مهدنع قور - هنأ ىلع لدبو ثييبلا ناك

 قاطل ىليا بطولل هبحيجو ةلح تيبف بلك ىرس نايخأ : 0
 8 ليلا لزب عبجا هنا الا ىناتلا عوط لع او ا رعود بحاصو قارس | ا

 يف وأ قيرطرقو واف هين خبطم وأ ةنازخ يف ىثممادبأ هدجت ال مث واهلا ةقرس ِ

 لاو حود سلو مشل ضراالا يف همطخو الا داو لا لج يس قول

 "اه 0 دوت ع 2 يت يال 5 ام ةيودو ءأ ءامصدحو ءاضي ضر

3 

 اردو هنئلم رهو هولا ميش ايلا ايلك يري اضنأ هدجن ال 2 2ك 1

4 

 ةيخالا لكأب هبل نك مل أل هلع ضف هيل جوال بأ اني رجم

 و رثع دارأ امنا ىئارلا نأ هعبط ىلع مشجلا ةباغو ههرش طرفل ىش راص هب اومزا

 همسونومملا ل ط ٍِش هيلا ليخم كلذك اناس ةماعطإ دار ا اما 2 كلذل ن .ظيف 4

 علا فاخو ا ةلوسفو امئاو ١ 11 رد 2ع ىسانلا لع ةسفسم ىف ىر هنكلو هرشلا ةبل

1 

 ولوفورعملا اوعنصإل امأا ف اومتسوت لعبا وق موو انا مورحلاو لئاسالمولعم قح

 مهمئافس نم الا نوكي ال كلذ نأ لعوب رودلا يف هونخناو هلعا بلكلا لا

 (كيدلاامأو ) ةدناعم امِإو الهج امإ راث آلا درو هلهج رثكو هرْذقل لف ن ن.و مايبغ

 نم الواهرارحأ نم سلو اهنابزا ىلع لايملاو.اطواك نمو ابنا 0. نأ

 نيناخثلاو يمابدلاو يرام ىجشيو هتوصل برطي نم الو ابحراوجو بقاع

 187 اوطلاك هيج راصاالا للعلا قلو نم الو تخاوفلاولب البلاو نيشارو /

 هذدرو هئينحو 4312 ةيعو هعازنوهفل اب مامدلا دقعلو هتبا دبع ب بعل ن نم الو جرادت او

 2ع اي قا يوذ نم ًاضيأ وه الو ماملاك كأي هبل هبياع فطعتو كل هتداراب

 يلا هذه نم عتميف 12 نوكي نم اضنأ وهالو ديصن ال ةءيمو ريطبي ال رثا

 ىأو ريطي ال وهو ساككدلاو ناريطلاديجوهو طمأ(شاةكاو) ةزللا ذا

 0 قاملا عججأو قأوق مداح ىذ نمو ل و ىذ نم بح 0

 «ناوحت م43 03
 "ناز

. 
 ميال

 دج دا
 7 عفت

 - ”يترلا ل

 همس

 0 ااا 77
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 شاينا هركو عبسلا نه ش>وت-او ناسنالا فلآ هعابطو جل | ىننم باكل وألق 
  ىنممهل مت 5 ولو رابدااو س الا لاو راثقلا ب ”احو ىر ارباأ نو نع شد>وةسأ و رودلا

 ” باك امبر يتح مذ سانلا ىلع باكو ناوي ا لكأمل ءاذنلاو قالغاو عبالا يف ة.يبلا

 و (لامف ةفرط كلذ ركذ دقو ) هلها ىلع باكو هبحاص ىلع سئوو

 سلقلا ىف تيلطاب لمي 6 هرب دقو مسط باكك

 سوشي ءامدلا يف مما 30 هرفرذن امو هيلع لظ

 كلذ لث# يف ىنزاملا ناسذ نب بداح ( لاقو)

 لبحلا يل اذا ناطاس ولاع * "يلع تعاد ودع نم 5و

 ْ لولا هقراف نيح ىهاودلا ىدحأب 0 هءأر باكلا نمسا امل تاكلا 000

 و

86 

 ( صو-الا نب فوع لاقو )

 ' ار هآل] هدم 6 هنبلك ناك انفو قاف

 ( مهضعبل يبارمعالا نبا دشنأو )

 بلكلا نمس' رب اوفو لو « ميضعل لكيلاباك اون سوهو

 نب جاجخل 3 ا م لجر < ناكو ف ككأ كا! نم را قو )

 هرب هلهأ ىلا بتكف هماعط رضح ناكو فس 9

 2 2 صا هيلا تينا نهتم

 8 00 الا ناب لع تناو « ” ىجاح زيخلاو ساطرتلا ل ىدجلا
 1 نين كيدي ىفام ىلع 0 * هوي اذا

 )0 نيبس وهو تاكلا لهأ لزبف هلهأ عوج يفءولاب 2

 ع رع جرخالا ولاملا سيصي فا ودلادنعدباكلذ وهلهأ عوج ىقاباك نس 00

 | ٠ازأو هلت نم قاختالا ديددش ىنؤدو هنم سرتع سراح هنا لغو قوتل
 بي هدرط اوك ربو قراسلا خضوع مثرذني نا ىلع هونتقا امناو هفلا ىلع ةنايخلا

1 

 ها 1
+ 

0 
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 لاجر عرصل ضرعن اه :ا تاينملا نأ كلذو داو لاو لا ومالا يف هيكراشو ىلامتةلوتل

 كلذ الولو مدأ ين ؛ ءاسنا نا لاجر كلذك و دافسلا باطو قشعتاا ةهج ىلع نيفألا

 9 5 0 لاو لاجرال ْؤاسنوءاسذللءاسنلاو لاجرال لاجرلا ضرعل

 ناطيشلا هطبختب يذلا موب مالا نوموشل ابرلا قو نذلاىلاعت هلوق در ةأرللا

 تاينوألا ضتف ال ناجلا ناك ولف ناج الو مهلبق سنا نمءطي مل ىلاعت لاقو سملا نم

 نأ ( اومعزو ) لوقلا اذه ىلاعت هللا لاق ال هبيكرت ىف كلذ سيلو طق كلذ نكي لو

 نم نيكون ديلا ءارو نم اقلخ نأ (نومتزيو).ناسنالاوىشلا نيا 00
 جاتنممألاودلاوقا و قاولا نع (اوركذو) جوج أمو جوجو قشلاو سانلاو سانسنلا

 ىلاعت هللا مأف ضرالا يف تناكة مآ نأ ( اوركذو ) ناوي او تابنلا ضعل نيب ام
 نمير انين كان زو اين دي زن اي 3 محلوق اونع معاياو ,هواجاف ةكئاللا

 هده ايرش الو ٠ ءاوحو مد ال لجو زع هللا لاق كلداو كل سدقنو كدمح حبسلا

 يف فلخوأ (ىهصأالا لاق) ناك املاظ 0 ادب اذهف نيماظلا نءان وك ةرجشلا

 ةيملا دع ولا ةروبشم ةزوجلا

 انريلا طلاخ اسرو تدسح , *« شوا طب 9 شقرأ 45

 نتن اويل اا 59 انهاه نم هطلاخ

 ادبناو ةفتيمو هين دثو د قللا ما[ ل وهما ع زو) انبم ةمالاكلتل لامي ْنآكو (لآف ١

 تاقامحو ه« هلتق نيح زمره نبا ينيعنم انردتنا نيتفطنو نيضرالا ماحرأ نيب اهف ادلر 1

 غابمو مالكا نم اعون مها نأ تييح ىلا اوكا ايلادعفعلا نينثالا باصا

 سنملا اذن م نم اريثك كل ترك ذ امل ةماللا ىلع ١ ركذش ىلاعت هلل تلح ىأرا ١1

 سلبا قيدص ىريمجلا لالهن هللا دبع دلو نمىتف ةفوكلاب ىأز هنأ ميه نبا (معذو) |

 يذلاب كلذ ىف لوّمتسو» هنأ هال م هدج سيلبانا نوكشيال اوناك مهناو هنتخو.

 ولو (تلقو) ىلاعت هللا ءاشزا اذه دعل غ 5 كملا ادلعةلصو ىلاعت هللاءاش نا را

 سنالاو نجلا نيب 0 انتلا نا ١( وزو ) طرمألا كلا كلذ لا ]



 لاف مهضل 4 اوفر كلل ل قايشنأو )
 6 امالظ اوم تاق نجلا او اا نأ نونم تلق لوألا

 00 اماعطلا سنالا د م مبعز 5 مم لاقف م اعطلاىلا تادف

 ' الا اذه يوري نم رثك !اهف اهناعاديكوت لاو اه. نامالا تبعامناو ةناورلا سعأ لو

 31 هلطأب نم كلذ قح سانلا فيرعتل ايهس ةناورلا لج نأ ىلعو هنم بجعتلا ىلع

 9 00 اقع يكتم نكي ل نم لك نأ الا ساذلا لع نونومأم هعابشأو دنز
 نك ىف (اودش ١و ) مداسفال دمعتلا داسفا نم محل هداسفا برقا اف اماماو ةودق

 ةالعساا دالوأ

 دجأ ملام يتتفلك نأ نسحو « دوو ناوب نم عج لوقأ
 دسالاورجوأةالعسلاداووأ « دحأوأ نابأب هيج لقت ملام

 . دقي ووسام ماحتالا كلم وأ

 (رخا لاقو )
 تانلا رارش 100 م د ةالعسلا ىب لتاقاب

 كال نم كالملا ناكومدا تا 0 الملا نيبامجاتن ن< 000 ناغعاو 5 وز

 توراهب نص ا6 هتميبط ىو لحر ةروصق نق ىلا هطيهأ ءامسلا ف هنو يصعاذا

 ا مل هللا ىدع أملف 7 5 .هانأ يثو ةرهزلا نأ 00 0 و ناك نيح تورامو

 | اة داون مهرج 2 ' لحجر ةروص ىف ضرالا ىلا هطيهأو ةكالملا صعلا

 و 000 لاق كلدلو

 اكدال مث فرأ ط سانلا #24 اك داع مه رح نأ هال

 ناك كلذكوأ أيس ل سيملب تناك لحنلاو 1 2 ذل اذه( ع نمو)

 : امل كلذكو ٠ 8 يريع هوو ةيمدا ىريق ه 7 تناك نين رقلا

 لا ءامسأ نم متغرفأ لاَقف نينر هلا اذاب يدان الحر 4نع ىلياعل هللا ىذر باطخلا

 را اذ ركذاذ لعالم نا ديبغ يبأ نب راتخلا (يورو )ةكئالملاءامس ا ىلا معشراف

00 : 4 

 0“ ع 27 -

7 5 00 ! 

 لا ف



 (/ة )

 لات نم ةيفولس بالكاضن ا داوتتو (لاث) ةيمورض رأي تآللعلا دنت ىلإ دا
 هدع ثد : باكلا نيبو سدوعاطةسانويلاب ىمسي يذلا ناويملانيبو لق )بالكو

 ىلوالا جاتن نا (متزو)ىلو ألا ةدال ولا نمكلذ نوكب سيلو ( لاق ) ةءدنملا بالكلا ظ

 يتح عبسلا اذهل 0 ةباكلا نأ ( مجزو) فاؤي الو تلايال ايده و ا جرح ظ
 نيتاتلا لب .ةيومبملا ليلق كلاثلا نظبلا ورح نوكي ىح ارارم هلثأ 0 رع 7 8 ظ

 ابسلا هذه ءىجتف ىراربلا كلن يف ابنوطيربو بالكلا ثانا نودي مسماو

 عوزتلا نم هل مدت ركذ الو اهم داس تح ىلع عمتجم ىثنأ ني ىف سدلواهدفستو ٠

 هذه اوطلر اذاو (لاق) ةباكسلاو باكا نمكلذ يف رُثك أ ةفاتخلا سانجالا دافس ىلا
 نكي مل ناو امتدفس ةجئتاه عابسلا هذه تناك ناف ىراربلا كالت ىف ثانالا بالكلا

 ( ناندع وبأ لاقو) ةلوك أ« ةباكلاف اجتاه عبسلا

 رخاللاو ابلا نيع اهب هور يل يق مسر ىف لالطالا ىاب ابأ

 رجاضحو ةضافضف ةوادنسو #« جنفس قيهو لاو تاناعو

 راسعو اهداتعن ةلمرلو لبودو تع زرلا ا ا

 بتكللا يف هسفن ىلع دلت نآهلثع قيليامو لبق نم قطنملاسحاص لاقام (انعمس دقو |

 ةفرعم يف اندنع امو ءاماعلا نم ا ابتدص فرعي الو ناحتمالا اهقمحال تادابش '

 هاظ يف سياف رابسملاو ممسلا مراعشأىف اوركذ نيذلا امأو ٠ لوقلا اذه الا عدا ام

 اولاق يذلا انيدأف فاتخلا بيكرتلا اذه نم سانلا ميبلع يمدا ام ىلع ليلد مهمالك

 ىوعدلا نم بورض برغلا اذهىساثالو ءاناهرب اهلع دج ذا ةدا_شلا نع انكشال ْ

 نيانلا ض2 لادسلا ةالوا نم نوعدب ىذلاك |هتيّمحنو اهزي وجب نوربظي ءوسلا كامل

 تماقأ د نع ىوحتلا ديز وبأ ىوزب اكو عوبرب نب ورح نعاوركذ 5

 تراطو تنح ىلاعسلا دالي قش نم عملي اقرب تأر الف مهبف تدلو ىت> مهمت يب كل
 مسعاش لاّمف م6 3

 اماغا انو لاستلا ايدل ع قوف عضوأف اقرب ىأر
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 لالا ةفلتخلا سانجالا يهو # ريباسملا ىلع مالك 1 مالكلا اذه لصناو ف

 رباسعلاو لعارفلانمز « وقرفتلا مسجو

 م زيوع عبضلا نم يئذلادلو عملا نا(او«زو) نوجهلعمو طالخأ مهم مهمل

 طن ”00 طرقت الا توع الوابغنا فتخ تومتالو للعلا فرن ال ةيملاك ممسلانأ

 00006 رسأ هناو ممسلا ودعك *ث ةودجن الهنا نوع و

 0 هسرف فصن ( ةلظنح

 الخ هل يناق بيبش ىذب « ضرع رليلل مراولذاوملاصما
 0 0 أابصع د هجري ملو * هرسراطيبلا بقت مل عمسلاك 0

 0ك ظ (اسرف فصي ةسانك والاقو)

 1 * اطلا امرضإ 5500

 1 ( يئذلا رؤس لاقو )

 : رابع 0 باّمعو # اًئيشرطق اذا عمس وه

 آ ام اذاو بلاطال ثحأ وبف دامل بلاطلا نم برامحلا بولطما بره دتشا اذا لوقب

 0 طارفا راص ذا بلاطلا ثحي نم ينعم لت قولطلا رام ذك

 0 * طاأت تخأ نا لاقو )باّمءاا ىلط طارفال

 0 لزأ ممسف ودعي اذاو * لفر ىوحأ يملاب ل أسم

 | يسسالا لاقو ) ئذلا نبا هنال كلذب هفصوو اب ندا سال لوا لاما

 راع !قاراع اننم ناك ه رخآ عضوم ىف ل لاقو ه 00 5

 0 بئذلا دلو نأ ( اومتذو ) « اسلطألا لزألا عمسلا | م يناي * رخالاقو

 ؛ لاق هنأ ىزتملا 0 ىقدرب نراشبل ( اوورو) ميلا ةباكلا
 ٠ ريغ 9 ردا ىلاده لورا # عواذ ل اسن نم فذلا ن .!ي مسد

 1| نأ دا قالا ماس (مزو) عراز دالوأ بالكلل لاَ باكلا مسا عر رو
 جاتنلا ةذو رعم ةروصلاو سنملا فالتخا عم تاحقالتملا تاجوازنملا عابسلا نم

١_5 



 خ1 ا تييزرش ني حام
 4 9 0غ
-2 5 . 

.4 1 

* 

7 
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 كرا

 نعةداتف ْن ءا(ريرج ماو ءا الا وه لاق ( هللا ق اخ نريغيلف مهنم الو ) ىلاعتا

 لاقف باودلا ءأ صخ ن عمت أس لاق (ىلذحلا ر 5 واز» ا نبأ ع عانوا

 هلوق ىف ةمركع نع ( ىلذلا ركب وبا ) لاجرلا ىصخ نم هللا نءل اذه نع ينلأسلا

 نريغدلف ) داو هر ىف كعنع ةداتق انثدح لاق ( فيرط نب رهن) هللا نيد وه

 ىذلا نا جملا ن٠ 9٠ هللا ند وهبذك لاتفآ ادها غابف خايف مثأه || ءاصخ لاق ( هللا قلق

 000 نا دح ال زلع اا البلا وه نارلر تاوسلا 00 ع لاق

 3 نم ناكو داهجالا هب نافل نم + يأرلا أطخ عض وم ىف ةملكلا هذه توتضيألا

 ىنعي اما لاق ( هللا قلخ نريغيلف ) ىلاعتو كراس هللا لوق عمس ناسا نأ ولو لوش نأ

 ناك اها 20 0 * لع ةلالد هف تنيا ظفالا نادل كلذ ليصب , مل ءاصخ

 ملسو هيلع 5 لص ي بلا نوكي نأ الاديعلءىث . ىلا هن دصق نادال 5 مل اماع لغذألا

 4 هللا ىلص ينال كلذ لاق مالسلا هيلع ليربج نوكي وأ بالا ةوالت مم كلذ لاق

 ةلالدلا اعاو دصقلاب مالو صخنالو ىو الوزرصن ال ىلامتو كرات نال لو

 ىلاعت هللا نيبو هنم سيلو دصقلا وهو ةدارالا وه ه مالكلا را صق ةسش مالكا

 رب رج وا 022 ًاولع ةبشملا لوق نع هللا ىلامكتسانلا نم نوكي ىدلاك

 لاق ( هللا قاخ نريغياف مهن م الو ) ىلإ أءلهلوق ىف لاق سابع قا نأ رابغ يأ نيرا

 ( يمخذلا دواد وبا ) هلثه سابع نا نع ةمركع نع ةداتقنع (ربرج اوزءاصخلا را ٠

 ىلا ليخلا 6 ناك لاق زيريحم ن مهاربا نع ىسن نب ةدايعنع ديعس نب دن 5

 ىنخا 0 نامصخلا مو.ع يلاعت هللا يضر هنو دامو ناو ء ىف نيملسلا ل

 رب مهنا ءاطعن نع رع ناي دعارلك دهلا ىلع يتباو ا

 ءاملا 8 هنا نب ريس ننا نع بونأ نع (رب رج وااو و) باودلا ءاصخباس

 ىرب نكي لهنا نسحلا نع (ش 0 راسن يش ًالةلوحنلا تكرتول لوق
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 أربعل ىدخ هناا أ نع ء سواط نا نع ء ( ةنيبع نب نايةس ) باودلا ءاصخم أس

 اطخا ريج و ديش لال تار لا ءامخ لع ( قا ناك 1 م | 2 3 ١ ىلابث

0 
 ل

١ 

 ب دوووم يم سا سا ساما 106:
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 00 هولا هيي ناكل اح مهلا تبطخ ذا رذنم ناكول

 | ل طتسف بدحأ لجر اندنع ناك لاق باطالا وأ يب ”دح م« ةديبع نأ لاقو »

 ا ٠١ ىدذلا نم ىف ءاح:يذلاو كدجت فيك هل ا ردا داصو هتدح تبعذف

 23 > هعمو ىلع 1 ا لة ددذالا لاجر ض.د نع #« نسحلا وأو 9

 أو هنم نيرتتسنأ لاقف هنم ترتتسافديزي مأ ى مو لدج ةنبا نوسي» ىلع لد ذا هل

 لايق قا مزحاب لش جلا نأ ىران تاق ة ةأرلل لثم وه

'ّ : 

 2 4 ولا نام دام ا

 ١ لا هنع لاند را اتك تأ رقلاق ي مشلا غ4 نيد

 نيثلا سأرزم يد 1 ل ا رع [ينارتعا نيشان فذذح نع يهب
 ١ ضو رم نأ رحم نب هللا دبع نب ماع ن :,ع (ىروثلا نايفسو) خسارف ةيزال

 كير و١ ) روك ذلا يف الا ءاعالا 0 || ءاصخ نع ىم ناك هنع ىلاعت

 هل هللا يضر رمت نأيمخنلا ميهاربا نع رج ابملا نب ميهاربا ىتربخأ لاق ( هللا دبع نبا

 رمتبتك لاق رجابملا نب ميهاربا نع (يروثلا نايفسو) ليما ءاصخ نع ىبم هنع
 ا نيضخم الو نيتئاملانم الا اسرف 0 هلا“ ضعبا هنع ىلاعت هللا ىذر باطخلا

 1 ٠) ]| نم روكذلا ءاصخ هركي رمم نب هللا دبع ناكل وقن اعفان ثعمسو (لاق)
 3 ه4 اركي ناك |هنع ىلاعت هللا يضر رم نباذأ عفاننع ( 2 (رم نب هللا ديبعو ) لاو

 لك عنا نع عنان انبا ر 1 ونأو هللا دمعو * ىلاعت هللا قاخ ةيماناواطقتال لوقو

 ١ مدلاو رعبلاو لبالاو لخالد هن 13 م ا قفا كوع

 مز ت كل[ لاق (سيؤذ ىأنت دمتو) روكذلاب الا ثامالاحاصتالود احلا امن اهف

 ر نأ دوءسمنب ةبتع نب هللا دبع نإ هللا كي. د رمل آ ماها اصخم له

 8 ناو يرهزلا لاق٠حورلا رب نعى : نيرهاطلا هلا ىلعو ملسوهيلع هللا ىلص هللا

 كامن سنأ نعسأأ ن عيبرلا انثدح لاق (ىزارلار ا ) ديدش ربص
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 زابللا لات اهنم وثّدلاو اهمالك نيبو هني
 حالملا ءابظللو «  نانس تيقملل ام

 حالس ريغب زاف 1 ناب ىصخ سيل
 (اهفو هؤاضيا لاقو )

 هبحاو ىنبحم «» ىلل ءادفلا ىسفشن

 هس ىاو اذان: ه كاتم 1

 هبز نبا هكا ه١ ناس عجاجار هه

 ( يف 2 لاقو )

 كي رشااسئيفهيف يرش نانس يب ظ

 كذن :انعدب الو «- نادت كانا

 نايصللا لاصخ نساحم ركذ ( ىروخاملا لاقو )

 رافسالاتناكنالاجرو * ميقم نئءطمل ءاسنو

 (رارض نب درز» لاقو)
 اجرح يندازتسيعلا درا ل دل ا
 ىدخا وا ترمكأم مم * ةأ ام هللاو الو

 (رخآ لاقو) 2

 ءالبلا دهج نم كافاع الو « 2 رب نم هللا كامر

 ءاسنلا كر ين تت اذا ه2 قفز نمارق يي

 الخلا ىف ظمنت كغننامو ٠ قلن نيح ةييركلا ين : بج
 ءاصخلاب لجوعلوبلا الولو * قيفر قس[ اغلا ١

 ( سيلا دبع ضعل لاقو ) 0
 دوراحلا ىنب يف حكانما وجرب # اًضلغا ةْخْضار نإ مدنع ناكل

 دوج ةرثع يهد لكلو # 00 نآرهدلا ساكنا نما
 (ناويح 0 )1١-.
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 جالمملا ب بك ار نيب و يندملا يثاملا نيب الو ةيهاظنملا معنا بامصأ نيبو يغابلا دسالا نيب

 3 مامعالا ينب نيب الو اكولم اوراص ةقوس نيبو ةقوس اوراص كوله نيب الو هرافلا

 . ريفنتلا نم تاعانصلا يف نيسك اشنملا ناريجلا نيب الو برملا عوقووأ سفانتاا عوقو

 ا ضف لكش نم لحفال يدخلا ضغبو ٠لودفغلل نايصخلا هياع ق>تليام ردش ءاضغبلاو

 ٍإ فلك لاج رلو » تايانملا هقحلتو سفانتلا هدلوام لكش نم سيلو ةمعنلا يذل دساحلا

 والد ام كرت /ن*و عو زبلا نممهدحالدبالذا كلا نه برض سانلا نم برو

 : رمو-ءرطل طابرلاو ةنذأ موزأو | موصخ نيذلا م اوناكن أ مرا ورع غ ىمملا كنف

 واكل مورلا نال ناك امنا كلذ سجس ن' ةسارفلا لهأ كلذ دنع نظف اههابشأو

 ممن ىشتلا ىلا ةباطتم سونالا تناكو مهياع نيظياغت» اوناك مهوصخ نذلا

 و١ مهم مان يف * لك ىف قاشنالا يلعو ماتق ىلع مازتعالا ةدش 0 بح. مدل

 ١ لا رثكم نا ىنغملا كلو ناودلا عدب نا يدنملا كلو ٠حكنا قاَسارملا

 كا ١و ٠ ةعاج ىف ةالصلاو لو هياع هللا ىلص ينلا يلع ةالصلاو ديبنلا برشي وهو

3 5 
 م 7 0

1 

0 
0 

 كانو . طف وبل 30 بار و قداوباا تا 7 ديهنلا ل راهظا 0

 رانلا ى ربناو يداعملا لها 1 عرسقلا ماكتملا كسنو «تببسلا ةماقإ ”ىدولا

 ا 2 ظعت نمالا سوال كلذ نا (اهنم ل 0 نأ ديرب ةقدي زاب و أ ليطعتاابو أر بجلا

 1 ةيأب لع احنتحموأ اياترموأ ل افطن ناكول لاغنأ ١( (1 رع / ١ هن ف قا رغالاو ندال

 ,« كانه ناككولو هءلق ىف ىذلا زءلل الا ميريل ناك امو ةءالسااب ؛ ممم ىذرلو سانلا

 ' رحت نا هل مركرح نا ىبسعام ىلع هيبذتلا وأعمل ضرعتلا كالذ هماعل ءىث ةبسرلا لذ

 2 حز 0 رككلاب ههوصخ يئرب نم ابوع 2 0 كافل نيءاكتاا ىفدجن مو

 2 000 نايغط 0 0 قشيعتلا ور<ن 6-1 5 زاخا هللإ

 هلو ةيرب م-منا ةفوطنو ةفاطعأو ةكرحم افطن 00 نم ( افطن ) 2



 ات 0
 2 رم

 لاول

3 

2)1/4( 
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 مارال ضو أمم فشكي لاح ىلع لحر فلايتهرح ىرب نا (ملسم ن 7 كيوس لاقو)

 كرضي ال( لوالا لاقو) فشكتم ريغ ادحاو الجر يتمرح ىرت نأ نم لا بحأ
 لصت ال كن أت اعف كيعيط ا كقو 1 تل و اذا كل الإ فرع ' ل نم ندي 5

 كلذ ناك ذا ةاملاك اهنم تير ىذلا ناككلوسر الو كباتكب الو كلفن ا /

 : 90 م كمو نم هيلع , نكي مل لوالا اماكم ىلا ع ثعحرو ل نك“ هيفام ى

 م ءاسنلا ناف كتانب تجوز ول ةمماعنب ليقعل (ليقو) ةسنؤم ”ينامالاهل هتلثم أ مو

 0 او 3 , الف 5 يلا الك لاق تايناغ نك , ملاذا مضل ٍِع

 0 لاقو ٠ ءاجو موصلا مس هيلع هللا ىلص ينلا لوق هيتلك ىدحا تقفاو

 تلا مشوا قالا اده ىلع | نأ دقو ةرم# زعشلا كر نأ هاج دقو يرعلاب ىلا

 يضذخ ريغتم ار (دقو) دصحم فيكو تبني فيك وداسفلا كبار را نا

 نودحشلا نودلتاقو ديدملا كلذ يف ل.حو ةقادصلا ةهج ىلع ناملغلا فلطيو طول

 كلم ىفهب قثشب ناكو هدنع 0 امياذع هلم 1 مرلا ةعياق يف ناك

 لع موب ت اف ف رشأف ءيث رد نسال قيعاو ةجوزو تل 1 همر ىفو هن 8

 اف ايمو 0 رو ةاش يديدش دقو ايافص منغ ديرملا يفو هل ديم

 امل هودعل يدخ نم مر | مأ هياع مجهو هندي يف طّمسو دعلو قرب هر 1

 هناسن يف هفلخم فراك نميف نباع ىذلا نباع اننا تك ادبآ لوح لا كلذ قب

 مفر اذا هيلا رطتأل وهو قرب دق ماو ودو ل-جرا انيبف هنيع كانو ةمل !

 تاكو هنأر نكريل رادلا باب وحتاطريسم ص هالوم تيا 0 1
 دمك ال امي وخيم 19 يذلا عضوما ناكو هيلا هقبسف هنم بايلا ىلا برأ

 ىمح نم ضف ةعاس يهخلا فرطوف و 0 هالو مد ' 1 سمأ هتاقشل ثد ْث

 7 ىلا ةرسحلابو ءاسنلا مهندا را طرفلو ءربقلا ىف وهو الا سمع مو 5

 سبل ىد مه مف ءادعالا ضفغأم ن 4 دشأب لوحفلااوضغبأ مبلخد يذلا فرس

 فئارطلادايتفاك ئثسفالاىوه +. دش ملو دالتلاب ىهام نيعللو 2

 سسسيسسو بم سس .سسوسسس ساس سو اج
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 ا اا

 هلا رك كانهو نذل روق نه روم م *يث نايتفلا ىلا قلا تم سم كلْذكَو

 5-5 لوقف ريرغلا ماللا مدحأ ولخيل راطشلا ناو ملاح 0

 *راشطملا عابط ف 00 ردابلا بذعلا ءاملا اف ىف 0 َىََح دبا ى
0 

 اخا اذا كلذكو ٠ ةراطد || ىلا ةيعاد ىندأو ك3 ىرم نأ لن 010

 لالا قبال ربما عوقو هبشإ مذ ( ىعاشلا لاق و) ةيدحلا ةيراجلاب ةيرذملا زوجعلا

  لرأل ادخل الإ تملا ام ٠ يوما نمت دش ةح كداؤن له

 | كقم ا د ةتيتحو |. ىنلا ةفلا ضرالا ق لزنم

 00 0 ( ماع ينب نونجم لاقو )
 0 ابلاغ اب 0 ر وهلا ف رعأ نأ لبقاهاوهىنانأ

 لطيف 8 ناسنالا ىلعرصبلا ٍض لوط وهو دانا ىلا وعدب اسم (رخآ 1 بابو)

 ذل 0 لماع قرا هد 20 00 01 دنع ةكرح ىندأو لباق ىندأ

 ااا تأ رق مرملأو امر ياو اهجو ىلا ف 07

 ءل ىقديسو ملال هللا و مدحت ٠م هند كمو | ممالك نم 1 لإ 2 5

 ,ال 00 الهأ لّمعأ ف يسأ 2 ْن 0 قف تنراو ل امل تاربسم

 كمأو الاه ميلك اولا الاج قلخلا عربا ما كولو أه دع خسفاو ابعابط ضعفنا

 8 نإ 5 م1 هدم تعا >ا هئ مع عمد نا ققشعتملا اده ٠ نم كلذ 2 5 ناف
 أ

41 

 نإ زبر لاقاماوة وةيجراخلا ادشلاو ةيسيقلا ةعلارو ةءودعلاةذاعموءادردلا أ عرو

 3 خلا ىلا ةاعدملا ىه بايثلا تال ىرعلاب نهوب رضا هنع ىلاعت هللا ىضر

 : هيلا دل راك نمو ءدايعالا يف روبظلاو تاعانملا يف مايعلاو سارمعألا
 -ح صقنا تأر يذلاو انسح مئأ بلعب ناكولو |رم رط لكش نم وه نم ىرت

 ابل دشأ هنم رعكتست لو هلثت لام ناكسلو هكلع امم ف رطا كلمت الام

 سعاشلا لاق كلذلو اياذتجا ابل دشأو



 0١ هك تلا

0" 

 ُى رثعل ىذلا ل |*م نيل ىلا ةوهلا ن ل هح رم الإ رادقملا ليلق 0 هم مب

 سه وج ص ًاواحر دحأو 5 أو رثخأ 6 نانا نم نوكي "يش هنم. رخال
 ةقافالا 3 ةقارالا عير.س لك ضب اما أ كلذو ةأرملا ةينمأ نم املا ٠

 ةقارالا ءيطبلا ةقافالا 0 وه يي 1 و زجعلا فيفخو ردصلا ليث لك هركت اك ٠

 امويشو ايدل فوت دش ذيك نك لا راغلا هنن .ةيعودممةأرل مق اناا نومألا ١

 عنصتلاو لوعبلا ب .ظءاو نومولق نم هب 9 .ذو كيم .ءلاذرث>و نأ 2 اصلا اذا (اذاو)

 نرءذاي ءط ىوق 2 يش 1 ٌظ لحال نناككو ءامملا بالل_ة>اب راد مالا ىوذل 3

 لروم نو 1 ل 0 وقوف نه ص 00 عملو ريخشلا اهنكماف نهم :اوبشو 1 ٍ

 نوبف دجتو ءابسالارثوت نمءاس زلا ىف دج دقو اهدئعام ضف تريظإو امنونكك س لا :

 ملو قرش الو مج نم نيش دجنو نايصخلا روت نم نإ دجتو لاجزإا 10 نم 3

 ىلا عزانت ةارااف ناضعلاو ءاسنلا فو لاجرلا ىف لاجرلا نا كلك . صخئالو 4

 مارح كلذ نالو اهنم عونمي هنال هيلع ا ملسأ هتبقاعو رت 1 | ىمتلا ٍآ 1

 يف بغرب مك نمأ بذاجو عونمملا ىلع صرحي م صرح بذاج نابذاج باف اهلع ١
 سعاشلا لاق انربصا عزملا انذخأول ديبع نب سنو لاق ( يمءصالا لاقو ةماللا ع

 امنمام ناسنالا ىلا ءيش بحأ « تممنا لاب اتاك اهذازو 0

 لكالا هعد+ نم سارتحالاو هنم زاجت>الا ىلع ردقب ال ال با عونمملا ىلع صرحلاو : ٠
 سذبو تاوبشلا ىوق ىلع لّئءلا لضاف برادلا ليوط ةعزعلا لومت مو ةياتفلا يفز

 مف ل مشلا اذه نم بابو رانلا نم ةمطق ءوسلابحاص (اولاتو) ءوسلا نيرتلا ثلا ١

 امسالو عمسلا ىلا قباسلا ريخلا عضيام وهو هدنع اوُمَشو هوفرعت نا يللا ةحاح مظعأ ٠

 ربخلا كلذ لخد ظفحتلا ةلقو ةبرحتلا ةلقنيب نرق ناف ةيرجت ةلق عماسلا نم فداص اذا 4

 ةنك اس اسفنو ةلباق ةعيمطو اعطوا صوم فداصو البس الوحل درفت ل قباسلا 7

 ٠ م نآنتملا ىلا ىلا ىموةتلاز | يف ةليحال اخوسر يسر كلذك باتلا فداص ىتمو

 لغاشتلا ةلقو ةوبشلا بابشو ةعيبطلا ةبلغ دنعو ةرا رثلا تقو ىف تايتفا دومأ نم 1
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 ول يمللاو همادختسا هسفن يصاخلا ىلع مرح امل هيلا ينام هاكتما وا

 : لإ كلم هنع ليز الو هيلع هقتمي ال هايإ هءاصخ نالو ليجج ايجنسح همادختساو

 ' الب هناك .كنملا كلذ ةيده لوبق يف نا ( ىرخ آو) كلم هن بجو ام

 1 كلذ ادور دقو .هلهأ وه 6 لل دجلاو ةلغسملا تلطد دف ةمكحو اردت

 || 0 ايف هلع هتخعارسو هيلعاقا لس :اا ناو هلادبع نيل يل دحام

 ْ 7 | قلملا يفوىمخلا ىف لوقلاق قوش هيف لوقلا سيلو *يثلا نع اولأس ارو

 هن نا سأب الف ةوبنلا ىف نعطلا لئاسم نم ةيمالكةلئسم يف انبجأ دقذا ن كلو

 5 وقي نعاطلا لاز , ال(دقو) باتكلالوط قرف ل اذا ايسالو يرخأ م املا

 لات ةلا نأ الا ةصاخ شيرقو روجملاب راجفلا مايأ بورح اومسي مل برعلا نأ انملع
 لص ىلا اهذهش دق بورح كلتو ارو مدع ا علا ىف مار 1| رإبلا

 37 اب نوكي ة ةملد ةرشع منرأ ناو ةنس ةرشع عيرأ نباوهو هلا ىلعو ملسو هياع

 م دع نب سماع ين ::نا «كلذيف انءاوجو اظيتمومت ىلع لببأ تنكف راجفلا تدهش

 7 | 02 لك ىف سيق نب ضارإلا ةريرجم ةناتكو شيرقنم مرا لهأ اوبلاط

 لاق ناك سيك نب ضاربلاناو نواعإ منمو نبي ' 1 نم نوبلاطمإ منأ او.لع دقو

 , انعو مهسفن أن ع اوعفادق مدي مهومزلب ممر ىلا موتأف ادورطم اعياخ

 5 هلو كرات هللا دهشأ كالذلو هيلع ىعسملا نوكبأل رجافلاو مهيرارذ نعو

 03 عوب نيران ىلع ب رعلا ترصن م اورصن هبو فقوملا كلذ مالسلاو ةالصلا

 4 ظ 00 ناببرق ناحضاو ناباوج نادهو هجرخءو مداسبلاو ةالصلا هيأع
1 

 000 بالاو عجرأا هيلاو

 يك 3 0 يملا ٠ هيواسمو يذلا ن ما 0 أ #« لوقلا انب مجر مث

 ةهلافا فوم بوبع قا قلو وهوه نرفعشو ء ءاسذااب ها را سلو 0

 ا 00 , نيل ا كلن افةوك ناسا

 »و 8 51 1 6 5 9



 (ا/ه)

 ىلا || ءادهأ طقلا ميظع سقوقملا ناك يذلا ' ويصح نورك ذيوهعايشاو هعبو ,يمملا

 دعف(| راق مالسلا هيل يهاب أ ةيلمتلا ةيرام عم هلا ىلعو لسو هيلع هللا للص ى »لا

 ظ نالو#«ز مه 0 يه> هنأ ةماع ظاحأوهفرع نأ لعل .ايصخمالسلاو ةالصلاهءلع كلم

 ناعأ دّمف ل وهو هتءق ىلع داز مت م ايصخ يدامخلا نم ىرتشا نم نأو مارح هاصخا

 نم ذ أ (محزو)ةوسقلا دشأ و مظلا ش 5 نم هبأو هيف سغرو هيلع ثحو ءاصخلا ىلع

 صوصالا نم عاتب الاب نيفورعملا لاك هلاح ناو مثالا يف ىماملا كلررشوهف كلذ لف

 كوبدلا لاتقو شابكسلا ح اطنو بالكلا شارهو راّملا دبش نم كلذكو ( ملقو )

 اهرض ملول مضاوملا هذ_ه نأل( متاقو) نيتلاضلا نيتثعلا برحو تاجراؤملا بادختأو ٠

 ىلعةعمسلاو ءايرلا ةيلغل رطشلا رادّم اوذاب ام اهولمف ولو لام الا كلتاولمع امل ةراظنلا

 ؛اطاخو نونواء٠ ؛اكرشث ىرتشملا نم عاتبملاو ىرتشملاو ىمداخلا كل ذك ف سانلا بولق ظ

 ١ 0 ا ا ا ينو نو ل يا اع اي دا كشر
 ببسلا اذ مولا ىف ديزي عئابلاو ةلعلا هذ طةعلسلا ف ديزي عاتبمل ناك 2 و)نوفدارتم

 همدختساو ةءرام لبق م سقوتملا نم هل ل لبق دق مس سو هيلع هللا لص ىنلا نأب متررقأ دقو ظ

 قفولاهللاو ةإ سأل! هده ىف هن 00 ىلاعت هللا كلذ( مبذاف) سمو 5 هكلاههيلع يرجو 1

 نا نمهوّمموز ىذلا 00 اذه ونذ الء رش لك لبق ه4 لوقأ ا» لييسلادصق هللاىلعو ٠

 ناك نافءج رخملا دسافدانسالا طوخسمن 6 1 2 رام ص دائسالا* ىذ سم ل زوكي . : ْ

 هلق هنأ ثيدحلا ىف سيل هنا انملع دم ًايضرم ناك نإو ةلئسملا تاطن دَقْف اط وج 3 ظ

 امنأ ىمملا عئاب نئال عارتبالا فالخةيدحلا لوبق نأ ىلعو ىصخ هنا لع نأ دعب هنم ١
 هيلا لس ول ناك اذا ةدايزلا مفد هيلع مرحب امنا عاتي لا كلذكو ةدايزلا ساقلا هيلع مرح ٠١

 لحفل مأ دال ضد ملأ 1 هدزل م 1 مدخأو بشاو 30 لجأ الخ نعل 2 7 6

 ناك اذا 34 3 هيأ عاتب الاو عيبا ليدسو ة- هلا لوبقو هيدا 0 ىدكلاب هموس ْ

 نالو ةكانلاو ةبادلاو رطعلاو بوثلا ةيدبك 7 ىدخلا ة هند م امعاو ائمصو ام ىلع 3

 زاوحو زءاح همّدعو هشو هذ ٍرط لحال ل 0 ها الو هكلم مرح ال ي هللا

 ْ هاسلا نم بأي ول 3 ةدايزا باط ريغ ل كلاملا هعاب ولو كلما بجو نسل 2



0 0 

 ار اواو ) ةميضملاو ةدييلا نود هع لذاب مولظملاو رظلا اهيف نكم أ تطاتخا ايام

 8 0 بذمنال انل ليقو ماوخلا قارحا نع ائمم دوو٠ رو .ىما 1 ةيثحلاك ةيلالا عطق

 3 ءأ بحاصو قور 0 كش نم ةيلالا عطقو راب م.سيملاو ىلاعت هللا باذعل

 ليسا هولا درب اف هبن لعل ع نع هلبب اوما اعيش ةبامرلا لمن ناك نا ىرنأ ردق

 ج ىف ثدحم نأ كل سل ( نورخا لاقو ) هوجولا ن 1 افرع ةنادجلا نو

 | را كنككلالو ةأشنلا كامل كنالمالإ وأ نسم 1 ندع رع امدح ناوبحلا

 ةئاوعو تيرد لع رداقلاو هناذ ء ىدنمو هعرتم لب نيعلا كلام كل نو اذاؤ هل

 0م ول لقعلا ةحح يف كل سيلو لحي ال ناك ام كلذ ن م كل لح راولو لع

 لك عنصن نأ انتل (نورخا لاقو) ةراعسلاكو نيدلا حالصك ةحاصم هب ناك امالإ

 0000 ب! مو نو يعل ىلص هللا َلْوَسَو دع 5 0

 0 الو دراو فال قرط يف مه ءاج نع ضعبلا كلذ ىهم نوكي نا الإ موضنغل

 زاكتملا ناك نأدعب جالعلا لوبس ىف كلذ ناف ل لبواق ألا نم الوق | عدنع نوكي الو

 اب دتفدملا كلذ ن 6 احراخ نينو فو رعم كلذ قف بهذماو 3 هحو فرم

 34 35 نم ةحيذ لخأ امان ىاعت هللا لمج اك ةنحلاو دبعتلا قيررط نم حببأ هنأ

 .طقف ىذلالا رادع الإ امنم نكب مل ناو ضوعبلاو ثيغاربلاو ل.قلالتقت نأ انا لمج
 هضيومل ىلع رداقلاو ىنلا قلاخ انل حابأ امل ن 0 .ًاصاصتنوكيال لتتلاو

 (لكروق اللا نم ةمالسلا عم ةميهلا حد نم“ ع "الع لفعلا َْق غوسأ هتف 0

 ادلع لبو زع او لتتم هف ىلأعل هللا 5 يذأ لك وو ل

 3 0 0 كلذ نم ليلقلاو قفتملاو فاتخلا 5و 2

 اسلاو ةالصملا امهيلع ليعامما وأ قاحسا عبذب مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ىلاعن
 لون وم شوو لف د م لوق ىلع ىضاملا( باوملاو ) لولا عواطو دلاولا عاطأف

 اند كمجرب لازي الو * هيف هيلع نوذرتعي نيماكتملا 10 ماظنلا

 0 ل نيسوفلا ءاسغ الا ع نعم م نيدحوملا صعل وأ نيدياعملا ن نم م نبدحلللا



' 200 

 7-3 هكا تيسحلاو ميركلا بردألا 59 هه جم 3 لاملاو ءاجلاو نايا

 1 نم 4 هعضرو هف ال ترق الو كلذب لفتح ريغ هتف رع تحب نم هعزنيف

 ناو كلذ لعفغبو توفلا ضعل توش امم كلذ ناك اذا ١ اديعل قفارملا عضو نو 1

 0 مسا هنا نيش لعوهودالو٠ ميركلا 5 ادله رشاعي ناك 3

 لا زمهضعلو ةصاخ ليملاءاصخ مهضعل مرح ( دقو ادن هالات حاصو رسولا كلذ 3

 ”ةلي 1 هلعاف هياتحا امئا ءاصخلا ناكاذا مطعل لاقو ٠ ٠ مالا ءاضخت مرح يح 20 8

 ناف مسيل : هلو راج كلذف ةراجتلا قيرط ىلعوأ ةعفنملا ساقلا ةهجىلع هبحأص 2١

 0 برعلا تمسوو ةموسوم ةقدصلا لبا اننأر دقو ملأ لك زو هللأو رانا ميلا

 ةقان ءاوصقلا تناك دقو .ةيلعاملا يف اهعيذص لثم ىلع مالسالا ُْف مننلا فائصأ عيمجو ٠

 هيدش ريغ ءاصألا ( نورخا ١. لاقو ) ءايضعلا كالذك و ة ةيوسوم لد و هيلع هللا ىلد ين | 1

 صقنلا لاخدا نمو للا مطق ة نمو ةلثما نمو ملألا ةدش نم ءاضخلا ىف يال

 هيشأ ةيلآلا عطش وهو هريغو مسيملا يف سيلام ىوتلا داوأ ضصقنلاو دما

 اذا ةيلالا عطش م الو (موقلا لاق ) ةدش لكل زواح ءاضمخلاو ةعذل ىه ابا ةسلاو

 زاوج ىف ةيلالا مل عطق ةوذلا نماهءاع فيخو عيطقلاب قاحللا نمذاشلا 8 دالي تف

 ةيلالا عطقو لاما براهيف ظحلا امناو ظح هيف ريعبال سي ل مسيلا نألمديلان رمهيشأ لوقلا

 دودللا فج دو ريل دوج ذج نو دصناوعبا لكروت لك

 لاق ) ةلك الا ابلغ فيخ اذا ةحراملا و ةجاملا دنع "كلا سنج نمو ةعاب [

 الو امامس برشت دق امنأل مفانملا لظعأل ت تامسلا ىف لبالل نا ىردمل لق (نولوألا

 ( اولاق )درتف تاشاوملا فباصتو ىوؤتف لضتدقو اهابر ذل اماركأ ضوم ا نع هاذ ٠

 نأ زيجتسل فيكف دعلو مهلاو ريما و لاغبلاو ليلا تام نعالا ميدانالال انف

 نأ ىسع مث دحأو ريعل 0 نم هيلا جاتح ال نأ ي ىسع سعال راذلاب قار الإ# ع

 ةعاسلا متلاف مسايملا امنا ( موقلا لاقو ) ةدحاو ةيرش ىلا هرم عيمج يف كلذ جاتمي' مار

 اذاو لاوم الا تطلتخا مسايملا تعئمو موقرلا تعضفرا ىتمو الا بث لك اك

 (ناوح )1١
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 بلا نع 1 يذلا بيكرتلا اذه ىلع ًاسايق ارم ةحولملا هتطلاخ اذا ءاملا

 امرا بتلكو قواسلا نيب قاخي ىدلا وهو بالكلا نم ىم الملا انيأرو ٠ تايدنبلاو

 3 عد لوقو »سارملاو رودلا بالك نمو ىملقلاو ينرزلا نه كلذ نوكي الو
 "لوطأ اودجو مم( اورك ذو )ىلامتّللا ءاش نا بك رملا قامللا نماهريغ يفو رابسملاو

 5 ايعالا ىف و ناو ةسماهلا مث ةناغرف مث ريح ورساهلوأ ٠ مضاوم ةثالثث يف سانلا رامعأ

 دنيلاو اريثك ابذك كلذ ىف ىل نأ ىلعلوطأ رام أل
 : م ىنعملا اذه ىف مهبلع ىرزت

 | نيمرأ رس مما نورك ذب ناعذجو لازيو شام نامنع ( ناكو) برعلا ءالع لوب
 0 رم نيرشعو شيرق ند 7 رشع اوضح اف ةدحاو ماعر ادعا فيقثو شيرق نايتف نم

 ذيب ىلع نيرفولا نم رودلا ىف نيبراقتملاو ةلحلا ىف نيرواجتملا اوخوتو فيقت

 رمم نسلا يف كناوأ هايشاو ددعلا كلذ لثم اوصحأ عن 1 مدانتلا ىل !ء نروصقملاو

 ٌْ ا رهذ رورم دعل ' اودجو مهنا اوركذف ءاما الا ابارش فرع الو ديدنلا قود ال

 | لاو اون دق اوناكو مهناع تامدق هير يال نمو ايح ذيبنلا برشي تاك نم

 ينان ْ و امهم اذه عمسأ و 0 نارعلا نم اناكف لازيو نامْثع امأ

 هو بذكلا نم هيف قدصلا زيمعو نبردعملا 54 ذ نم هعض وم يف بابلا اذه ىل اع

 | 01 ىف لوبلا نايصخنا ( ضرعيام رثك أ امو ) ىلاعت هلل هاه نا روح المو زوج

 بارشلابحاضإأ مبا ( ضرعو) ) ديدنلا ع نم ائاتمم مدحأ تاب اذا امس الو كلذ ريغو

 | اتعود بلا راثبإ ضي ممل (ضرديو ) مهلا ةدشو هتوبش يف طارفالاو

 | 1 لاو نبل ةمبلا ةدشو نيتورش يف طارفالاو ءاسنلل ضرمي امم اَضِنَأ كلذو

 م هل ىذلا ظياغلا الو قثارلا ريسغ ءاملا ن نوربو نولستغيو نوبنجنو لوملتحنو

 م وأ مظع ناطاس اذ نكي مل نع فافختسالا ةدنل _ىصخلل ( ضرعيو ) لختنلا

 له ٠ مدقتي نأ يدع نم ضعب هالوم دنع ناك ار ىتح و اع ورمل

 | امرشمو مهميظعتبو م, ًافاك ىصخلا نوكي نيذلا نيروكذملا

 0 دنع ديعيف ةميشلا مركو ةمبلا دعل فو بسمحلاو



 دع د دك الا ّ

 ىلا طقس ناف دحا اهدرطي ال ىتلا منك اما يف مهلبإ تيقن مساجو سيدجو مسطو :

 ىلإ“ ةندجسلا هذهو ةيرهملا هذه تبان ةيلاملا ىف شوجولا هذه تبرشفال
 زجارلا لوق.لثنمملا ينأ نع فوفكلا نادمس نبا(دشنأو)ةيبهذلا

 بهذلا سوواوط لثم اهدولج # برع الو مجم ىلبا مذام '

 (رخآلا لقو) ٠
 ميطللاو يع ينالت * اهاترجح قيضب تكطصا اذ :

 ىنعملا ىلع هيشوح لد ل تيوس اماو(اولاق) ىهدلا ها نم م دحسعلاو 3

 طوبشلا اورطم مهنا معزىذلا ماو يروا دلع ها رج * ةيؤر لاقو اذه 1

 ةعيرشالو نيعالو لحو الو ءامال ث يي راعأ بقعل باصن ىتلا عدافشلا نان هرظامل هناف ٠

 معو باحسلا ىف تناك ابنا كشي ملو تان املا رودلا طسو اهوأر امر مهلاف

 نظلا كلذ ىلع ساق ىثنالاو ركذلا نم كلذ سدل وهايملا ملانمو رابنالايف نوكت ابنا

 ةعاسلا كلن قاخم ؟ىث يه امنا عدافضلا كلتو» أامو.ش ك كل.سلا لمخل رسج مث كسلا ظ

 ىلاعت هللا يزوج أام ىعو تالباةموربدامم ىلع ةيرتلا كلو نامزلاوءا وهلاو ءاملا عالم نم ١

 ناويملا نم نيلكشلانيب نيعلايأر يف نوكت يتلا ةبارّلا فرعت(دقو) قلملا ًامنهيلع

 يق حعلاب سياف ناذرحلاو راقلاكو زعلاو نأشلاك حالا الو دفاست امهيب نوكيي الفا ظ

 ىذلاوهو ةكيدلاوجاجدلا نم ءيسالملا انياردقو. كلذك نوكت نا سيماوجلاو ريبلا

 نامع نبدوعسم ىل (عزو) محشلاو محلا ل لء<يهو تايدنهلاو تاداوملا نيب نم ق 8 ٌْ

 طاقسالا حرطدعلالطر رشعةعبس اهيف نزوو ةجاجد ةدعسم نب ورم ىلا يدهأ هنا

 ءاضيبلاو دخلا نيب قاختب ىذلا وهو سانلا نم ”ىسالحلا انادي جارخاو 9

 هبرمثمو هياصأ نم ىوقأو هيونأ نم مظعأ جردخم هنأ بيكرتلا اذه نم ةداعلاو

 كلذ جرخال دجلاو نصيب نيب نم قاخم يذلا وهو سانلا نم يرسل انبأرو

 هنو سس مهو حلمأو ا ءىجب هنكلو ا بوقو نيدبلا مختصرات
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 ا ناف ههحو ِق نحلا اث> قيرطلا لضا نم نيف ءافلأا ضع ةربزجلا كالت :



 هيلا

 ليا نأ مدنع نبارباو بالا نأض غدنع تخبلاو هلال ض ممدنع سيماوجلاو

 نجلا دافس نم اقرع اهيف نا معزي نم مهْنف ٠ ةبيج ليواقأ لبالا يف نولوقب (سانلاو)
 |0 ءايصاخ اال لبالا نامعا ق 000

 ٠ ةدايم نبا لاقو هتهج ريغ ىلع زاحلا اولم>و زاحلاو لثملا اولعمؤل نيطايشلا

 امونج نجو نيطايشتنغل *« براحم لوش ام ينانأ الف
 . ىبكلا نومسإ مهو ه هتامع نما نا لاقي يذلا فويسلا نم روثأملا ( يممصاالا لاق )
 | متناطيش علا, يح رلع لاق اناطيش ريكتملا فنا ىلا فاضت ىلا ةرعئلاو.ةناوزئلعأو

 وهو اناطيش اهم ةنهاذ تناك اذا ةنحلا نومسلو-٠ هفنأ ىف ىلا ة ةرعنلا عزنا تح لاق

 8 ( رعاشلا لاق ) ةطاملا ناطيش محلوف

 رفق عو رخ يذب ناط يش جمعت 5 هناك ى رضج أنتم حياعت

 سعاشلا لاق كلذ لثم ىلعو .٠ ةيحلاب مامزلا هبش

 رشح مطسانم واشلا فكببابح .« اهناك حانش اهف ةيحانش

 سدشلا ةيوبيغ دنع ةالصلا نع يبم دقو. مالا كلذكو ركذلا ةيملا بابلاو

 3 20 ٠ ناطيش يرق نيب علطناما ثيدحلايفو كلذ ماب نا ىلا صرّلا عولط
 ظانالا كلتلو ممدار او مهناعم ءم ىلع معدنع لدب 0 ديااقلشاو

 ةل ءااو باتكلا ليوأت لسدهج اهفرعي 5 ول تاللالد دئيح املو 9 عضاوم

 اذ .لهأ نم وه سيلو معلا نم بورض ىو مالكلا ىف رظن اذاف ل اهملاو دهاشلاو

 | ارا نكد 0 :.م نا ا
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 6600 :4كن ال ملا ا(

 روك دلال جرلا اذه ع نع رخل اذه اك ناذ صف شيبامفوجج ايف نيالا او : 1٠

 امو هيف ائيلع ةيدصملا م اف احرص ةنطفلا ةقدو ةسارفلا بوةث تومنملالّعلا ةدشن

 لاوس فيلصا ف 0 املك هل خميس ين كلذو 2 نوكي نأ ريما قلخأ ٠

 هنأ هيسفلل بجعل خو ةاعاو انعا نع لجرلا نا ىلعلدب نمابع ل ماسقأو :

 3 2000 ليلخلا ”رغ ىذلا هسفن نم هرغو هيلع منتءيف ائيش موريإال

 يقال نراتك انين لكيم نرحل فيا ١ < هنا نظف ضورعلاو وحتلا

 ناف ىلاعن هللا نمزالدخ الا كلذ لثم ىلا يدؤب. الو ةقرت#لا ةرملا الا امهيلع لدن الواجب

 ثانالا ل يلق روك ذلا ريثك سنج ىلااعت هللا كظفح طوبشلاو « ءىش : هزجملال لجوزع هللا .

 رطششك ناك | نهم شع ضب تءمج ولفأن عج ءجاذاو ضيبلا نممجم ًاضيأ هناناذوكو الف
 الو لئاط ريغ هلد..حوف فرعتلل هتقذو طويشلا ضعل تب اراد 2 0

 البلف اليثضم نكي ناك اذا هنكلو اضس هل نا كب ورق هلأست داي لكو |
 ىتالا تناك افا:هنم سنطلا كلذكو كلم لا لقأ ن :,..ةدعلا ليعأ ةياعلا نال

 ٌرمربمار زهنك ليلق كلذو طوبنتلا هكمس راك أ نوكي رج بز هلأ ىلع اراكذم هلل

 ملل ءاملا هركيو راهنالاو ةندوالا يفالا نكسب الوزاحبلا فى بشل
 رك دنسو نك اسلا يف نوكيالو ىراحلا ءاملايف نوكيو بذعالاف بذعالا باطيو

 ىلع اوذكو ةلئاو وبأ بصن لو. + لامثةللا ءاش لأ باتكلا اذه نم هعضوم ىف ةنأ 1

 نأ تراك ناو مرد وها مهنمأت الف اولاقام ةفارزلا ىف اولاق اذاف رةعج ما

 هذه ضعل لمعتسا دق ةفارزاا يحاصف قذحأ ببغلا دهشتساو ىتوما ىلع بْذك

 اعد ئذلا ناك ناو ءروضحلا دشتسو ءاحالا ع بذكي طوبشلا بحاصو ؛ !يملا .

 0 -- والا نيك رت ىكعاليلدهمسا سيكرت اولمج ملأ ةفارزلا يف لوقلا ىل

 ن1 ضر ةممأشم هيف اودجو - ىرش يتاَض هل شامواك

 د (معذو) )سيما وجلاب ت2 اخ رّمبلا ف تبرض شابكلا نأ سل

 ناَسلاو وبلا قل اك ركل مئاوق عيرأ ىلع يع امم هلثم اناويح دلي ىذلا هلك
3 



00 0 
 .ةلؤل 0001 اورق لا ل نطعبل نوُماَلَأ نيتمؤملا ريما 1

 اياد نب ناماس دنع وهو هرك ذ[نم ضل ةبدتق ن مداد كاش ةيبش ( (ىلعو)

 0 اذه م م * عطامرزوارش ردغ م هشابوأو هللا قلخ جالعا نالف لا ١ ناريمالا

 : ااقاوأو بلا بأ ل لققحس وأ ىل (لاقو )ةجاتصمحر يف رامخ ةفلعأ 07

 'ةاوحلانم 6 رش الو موجنلاب دب الحر ناكو هتخأ ىلع ميهاربا نتخ ن اك اذه

 نم ةولظحلا عضوم فرعتأ ةرم ىل لاقو قحسسا وبأ (لاق ) عابطلا ىلع ىرجيامب الا

 3 0 تاق ءاسنلا ةولخ

 ١ نيب جوازت نا وهو صالحلاا ىلا يدؤملا ريسك الاوه امؤاقتلاف نيننابتم

 نأ دوا ناك نا اهدلو سرحا نكلو زيربالا مهذلا الا دانال اهناف ًريتاسارخو

 لا لاجرل تورش نا لغاو دنبلا ٠ ءاسن ءازو ناسارخ لاجر طاول ةدش نع اهلع ردحاف

 5 1 1 للا قارعا لع ءاتنلا قحاستس اهنا لعاو مدنع اهتوظح ردق ىلع

 دنع 2 ةولظحلاب اهقرعم اهتتحاسمو اهانز ىف ديزبامم هنا لعاو دنبلا قارعا ىلع لاجرلاب

 نمو لطابلاو قحلا نم ابورض ىك رم لا قاحلا ىف ( اولاقو) تاقاحسلا دنع ظلابو ةانز زا

 وب ناو ينبلا نم رخزلا دلو طوبشلا نا مهمتز لطابلانف ٠ بذكلاو قدصلا

 , سابا ةلئاو يبأ 17 كلذاوورو ةلاثكأو هيك رو لبلاك هباو طوبشلا نم ناخال

 كر دأخشا ضو>ٍيف ترغحروصنملا نب رفعج تذب رفعج مانا (اويزو) 2

 ايو هرثنك !تاهف امهريغ ام  طاخم م اماو ىنبلاورخزلا نم ًاريثك اددع ةريبك
 3 : تاج امنا ماج نول لمحت رف ذالا ريغت لامحا ىفوةوقلايف ميعصلا تن تناك

 قت هكتو شرالا 6 داكن ءامحض ةباحس اذاف جدن لاك لا 0

 مث لاوش :الا يف لوحفلا ريدبك و قام اهلا تاوصاك أهف اوع.س أو ميس | مث

 : ثلاب تدل 0 اولا ب ا
 5 .خدأو اوحامو اووتشاو اوخبطف لازملا تامسلا طيبابشلاب تمفدنا مث ماظعلا

 0 امال للا نا زر هللاو ىلأ نع (اوويو)



")2 

 الا سيبو ىتبلاسئبف 6 هنأ تنأو كلوا كو

 فظنملا اهلماثأ ناك .« ةنودام ءادوس :كمأو

 ندمت :ةزملا "رواسك هه“ اسوم علوا تل

 | نب نحرلا دبع لوق ةديبعوبأ (دشنأو) .'
 ىناملا لجرلا نع ةلغاخم ٠ برح نبةواعم غلبأ الأ

 ىنازكو أ لاق نأ ىضرتو .« .فعكوب لاق نآس ضفنأ

 نانالادلو نمليفلا رك « .شيرق نمكلانأدبشأف ظ
 لوقينأىنبأيناك اخ « نانالا دلو. نم ليقلا حرك « لاق ىث ىالو (ناسكلاق)

 ودب ديرب ا هنيعل ديعبتلا وه دار اقدم وأ لاق رو نم ليفلا مرثا 1

 اوذأت 6 ةنيفس لدعهأ نا زابخالا تاك او. نيرستملا نطعل ( مجزو) بالا 5

 7 هبشأ رونسلا كلذاف ريئانس جوزب هيرخنم نم ىرف ةسطع دس الا سطعف رافلاب '

 يغبنيف( ناسيك لاق ) ليفلاب ءىثهبشأ ريزنللا كلذلف ريزانخ جوز ليفلا حلسو دس ندب ٠
 ىار (الو) م وهلا كحضو اهءاوح ةرونسلا كلتو ري انسلامدا رونعلا,كلذ وك نا ظ

 لاق هماظعت اخولسم ناهالا دنع لك 1 ةرقرهلا دعس ةدودزق وأ :

 لاوخ ا وتاريئظ ب اثذلا يفو #* هتبنم لكلا نيب وامل نيب

 رجا قطيق ة رابط متتليو وجعا ميرا مهني ماعنلا ل ب هقارعا ف برض 1 لوا ْ

 هفكب هيلع ضبش الو ماء لك ضرب 9 هقارعا ف برضو زخصلا مي غيعو ْ

 موربالهناف بئذلا اماف ٠ هلارمتسا نم ةقث ىلع وهو الا هنيسز الو هتف قئاو وهوالا

 كلذلو فوجأ وأ ناك اتمصم هزيغ وأ.ناك اظع :ةاناسم ريثن هملسا الا ايس
 زجارلا 1 6

 هرانو هترفش هف ىف « هرايغ هصخش قخحساطا 3

 ىلع كلذ لاق امناو هل ماعنلا ناو هالاخ باكلاو بئذلا نا درب مل ةدود رق وبأف

 يلع كلذ سيلو بائذلا نم الاخو بالكلا نم ارُبظ هل نأ درب لو هيبشتلاو للا



55 
 راقتم « نيئيشل اهوهبش امل مولا نكلو ريطلاو بالا نيبام جاتن ةماعنلا نوكتنأ

 افلا فوج نبريش شرت ولالا رملا ءىثلا نومسإ مهو نيئيشلا كنيذب اهومس

 ||ارعاعلا اولعحو اثيدح ةفارزلل اسا 0 هزار 00

 هلتف اهدفسف ةي_ثحولا ةقاثال دالبلا ثات يف يذلا ضرب دق اولاف سيك ارتلا

 تحولا رودا ضرس تأ نكن مبضلاو ةقانلا واخ نيبام هقلخ ةىبح دلو

 .ةفارز دلتف اهحتلاف ةأيللءض رعاك ف ةفانلا دلو نأك ناو. ٠ ةقارز.دلولا ريصيف أهبرضيف

 نا اومزو .رك ذلا ةفارزلا نم حملت ىثالا ةفارزاا نوكت نأ ةتبلا رجح نم ( مهنف (

 00 روبيشم كلذ نا اومجزوءا وبكر ىذلا جاتنلا نم يه امنا ضرالا ىف ةفارز لك

 آ0 1 ليشال كس قلخ لك سيل ( نورخآ لاقو ) نملا ىصاقأو ةشيملا دالب
 * | امو ءال هو - ييغازلاو ىنادرولا نأش نم انيكحام ىلع هلسن حقالتب الو لجن

 |بيرملا 00 ا ا ا اوسكلا وعل او

 تبئتلا نم ابيصن رات ةمسالا اذه نمالدب أطلب لو ملادبلاو فئارطلاب امرغمو

 0 هلام تيأو اأو « اسفل نم يثك نم بتكلا تنل قون ن اع
 صانقو٠ ةتخافلاو ىرملا نيبام جاتب ن م هنأ رويطلا بحاص ىل لامف نسح ريم

 ل 7 اج نإ نومعز ديملا افلا يف ةضيغو ةءدوأ لك يتأي نمو ريطلا

 0 ملالكشأ نوري نولازي ال مهنأو دفاستتف ءايلا ىلع قتلت عطاوتلاو دباو ألا

 وأ نمت رك ذو (ىوحنلا ديز وبا لاقو ) ةفلتخملا كات حن ةال نه اهنأ نوردقيف طق

 يق نماسا سعا تعمسو لاق ءابرطاوه نيبح ما 1 نأ اومحز 5 باىمعالا

 و) طوفرضعلا ةءاظملا رك ذ ىمسن سيقو لاق اهمسا وهةنيبحلاو ةنيبح نيبح مال
 || 0كم اهنم ناكذاو ةءاظبلا فا ريبخ ال:لوش ابا عا: تعمبم ( رغالا يحي

 1 ) ةءاظع هدنع الك ءاكلحلاو بضلاو ر>ولاو لرولاو صرب ا ماس 0

 نب ناسح لوق دشنأو دلو امهيب جرخيفةيشحولا ةرلا دفسي باعثلا نا ( مباع

 هج هللا يذر



 (5ه )

 كلم مم سوياطب رخ- يذلا وه اهباخم نه ىناعملا هذهو |همفادم نم مولعلا هذه

 نك || ريس٠ فالتخاو موجنلا ةءاعراو هب ةيوامساا رومالل غرذتلل انالفو انالفو

 امأف) ىماملل ريستلا نات اهأو ةفرعلا ل.كتاو ةمعنلا تلهل قاجال رسم لك
 نأ ىلع مهضعل رصقتو اك اح ريصيي نأ ىلع سانلا ضعل بابسالا رمت دف ( تاعانصلا ٠

 ىللعو ديعاوملا فلخ ىلع هرمهش لف ةك ايحلا ىلع هترصصق ناو ىهف ايفريص ل وكي ٠

 رصقت ملو ةنامالا ءادآو قدصلاو ماكمحالا نود لمعلا قيقشت ىلعو لوزغلا لادبا '
 هللا ىلاعتت هومملا سد ىلعو باسملا يف طياغتلاو نزولا يف فيةطتلا ىلع يفريصلا

 نم جرخو بيك ارتتابثدح امو جاتنلا سعأ ناكولو «اريبك اولع كلذ نع لجوزف

 ىرخ يرحم فافخالا تناكل نظلا ىلا برتأ هالو نك ريدش ىلا جمازلا ٠

 ليكلاو بارعلا نمتخبلاة بارك زعاملا ع نمأضلا ةنا رقزا ىرتالا فافخالاو رفاوأ 3

 ضرعيال هتملغ ةدش ىلع سبتلا نال كلذ فالخ ىلع فلظلا مثاتن لس ريمعا نم ا
 برضي دنق هنال مئات | مف نوكي نأ نع لاف زتعلاو شبكلا كلذكو ةجعنلل

 تا باطيو ا حاقللا نوكي الو هحّئابال ىذلا سنا يق 5

 ل ناعبا نا كلذ نم لقأو زنملل شيكلا كلذكو ليلقلا نم لقأو اليلق ةجسنال
 و ارومأ اوعداف قيل همن باو.أ دياوت ىلع سان 0 |مدقو )ةتبلادلولا كلذ عن

 نم بكم قلخ ةفارزلا نأ ( اومتز ) ناهربلاةلأسم دنع ذكستلاو عيرقتلاب اول ضم :
 كلذو ٠ عابضلا 1 دو يذل نايوةسشح ولا ةرثبلا نيو 0 ةقانلا ن نب 0

 ةرش واكل يوان نيك رتل وا مكتب واكرتشا ) ةيسرافلاباه< سأ ناو يما |

 معام امه نوكي ىثالاو ركذلا كلذك جرع عابضلا نال عبضلا كلي ليوأتا ش
 سانلا نم ديقملا لجل م لجحن بارغ لك نأ مو لزفأسئذلكو لزقلا بئذلل ضر

 , طور وكت ةكرح لك ىف اممادنأ هيلجر مسي نا هيشمو ىثمعالر وذصعلا ن6

 ةماعنلل لوقت م تاقاّمتشالاب ءايشالا ىمست سرفلاو يسراف مسا كناب واك رتشا ةفارز

 بجو أ مس الا اذه دج مف لجو راط وه اولاق ريدقتلا يف 8 2

 ( ناوح -5)
5 000 
000 

٠. 
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 3 ظ (ةعغ)

 هي ولا رملا نا لابو ٠ ةيارعالا صولقلا هلا .ارش يتخبلا افلا 0 ةبارق نم
 ” كراك سرف رف ردخالا جاتن نم ىه امناو ارامأ ريجخلا ل وطأ ةيردخالا ةصاخب

 'ظعأ اهم هدالو أ ءاجف اهفب رصف تاناعةدع ىمفايشحو ارامح داص كباب نريشدزال
 شحولا رمج ينعأ رجلا رئاسو ليملا راما نع اهرامعأ تجرخو نسحأو رجلا زئاس نم

 0 لوطأر «عورتك |شاعايشحو ارامج نوفرءنالو٠ .ةدع ارارص ةياهالا ىلع ديزت اهرامعا

 . نيمرأ مولا ل هياع عفد هنأ نوكشي ال مماف ل رغأ نب ةليمت ةرايس ينأ ريع ن#

 3ك اداب تك ىف وه كلذكو( اومزو) اناتا ناك امناو ار يع نكي مل يم.صالا لاق اماع

 1 ا مو « م اوعلا يف كلدب روبشملا وه مار نأ الا ديصلاب ةجهل تناك سراف

 هلواطف فصوو هل ركذ دقو يردخأ رام باط ىف ملأ ىسرافلا كاملا رابق نب زوربف
 نأ ىلا ةظيفحلا ةتعرخلاو مارتغالا هبلط دنع هب جاف كلذ ىادجو هساملاو هبلط دنع

 ةسرف لمخ ةوخرلا ضرالار ايمن ارادتقا ادرفالاهدراطي الوارسأ الاهذخأي ال نأىلا

 |0001 ةربظ لع وعاذاف سئوو هسرف لع وهو هز رج مدخل رايخ يف هطخ هيلع
 ئ هيلا نورظن ف وقو مو سانلا مظعم ىلا هب لبقأ مث هعالضأ ضعل مطحف هبذفت مشق هن

 ان هدجو اذاف كلذ ريغو يس رع ذخأ اذا مممشكاملا ناكو( رار اووقو

 مام اذإ 0 ( ناكو ) هليهس ىلخو هديص موب هءسو 6 خرأو ماب ءأب هءسو

 اوفرع 7 الو 5-5 مهرخآ ف رفهليبىلخو ةريسلا كاتةلثم هيفراسهدعلدب موق منا
 وجبل 5 لك نمصئاصخو ليج لك نءءاسان نا الولو. اهرامعأ ربداقم راد
 كنلوأ لع يدزإ هالك نم اريثك لبلو را رخأا ىباتم فردت 0

 اب ىلا يدوم اع لغاشتلا مهكر بو ىدجب ال مرت ن٠ سانلا سحعنو

 كل, نا رخ آلا يلا ببح ىلا وه بذ اشو نانرووا راهثول دصرب نا

 000 تاقارزتلل لبجو مضومو داو لك يف اهيلطيو ابعبتت تايملاو ىعافالل ادايص

 وكب "0| ةه ءاقلث نم كرو رويبلاو روفلاو دوبقلاو دِسالا سئناس نوكيل اذه
 ارخ رختسالل وةعلاو له ف رءوس وةتلاهده رخس وماسقالا هدلهق رف ىدلا و# مغ : يعار



 4 ند (ْ

 موقلا ءالؤد ب و 5 ةلقو رفاصملا ذا لإ كلذ س 5 8 ى 1

 هءونأ“رمع قوف دحأ شيعلال سانلا لوق نا ىلع اليلد هيوبأ رم ىلع لذبلا رم ةدايز
 لوط لفبلا لومرغ ندجو دق/اولاقو) ناويملا عيمج نود سانلا اونع امنإ كن 5 أمخ
 ضعل ادجو كقف هلاوخأو همام الزج ندؤزسلاو سوفا وترا لوما قهر

 يغازلا ماملا اندجوو لص ل ن* مظعأ ةجر ع مقرنا ني بكرملا جالا ٍْ
 7 نم ذخا دم ) و ١ ىه ىتلا ةمانخلا ٠ نمو هونأ وه ىدلا ناشرولا نم منعأ ا

 رافعا قشنوم# نبا جيجش جرخ ا6اعتاوصأ ريد نم هنوص جرخ واثيش ناشرولا .

 ءيسالمثم جرخو هروبا يف كلذ نكي. ملو ال ورسم يغازلا جرخو سرفلا ليمصو '

 سهالارادقمو ٠ نونا ن نم ةئج معا ءاجو ماما نود ناك نأ ادع ناشروالا .

 تبرض اذاتخبلا لاوفو .هن وأ ليدعترادقم فانا ةفطقتم كالا ءادتنا ن

 اهفزي نأب الا ءام الو ذاك لاتسال قيملا رييصق انأنا الابراوملا جرخ ل ف

 ةشاسلا نم الو تالمعيلا نم نوكي الو مرو زج هتلخ ناصقن ناكمل ريصيف ١

 المج ريصي: نا: ىلا مب مث بورشلاو لوك ًالافلطن كسل ولاع لو

 رصقا اهدلو ءاح لا ريصت نأ ىلا لئاحلا كلذكو .با رضلا هنكب

 تامل هنارشو هماعط هب: لوا اموط رخ هل ىلاعت هللا لعجب م ول ىذلا ليفلا نما

 هده :تاءاج نا رملا يف طاوذلا تبرض اذا: .تارعلا كلذك سلو الازَهو .

 نوكيف تخبلا لاصخو بارعلا لاصخس ةماع مه يف ءا ةدعركلا تخبلاو زيماومل

 لوذ تب رض :يتمو» نأو سغاو او مرك أ نيدملانيذح نم بيكو جر ظ

 اهيونأ :نمأ رانتم حبقأ جرختف ةسوولا لبالا هده تءاج تخبلا ثانانىف هاا 1 ْ

 نادبأ قوفناذنمأ اج رخ ةساسار خا ةءروشلا هذه ناف (دعبو) اموأ نيا

 سلو نذاربلاةجاشو :نهو :ليلا قنعنم .ذخأتو نيذاربلاو 11 نماتالاو ا

 رجطاو ةكدرلابةراغبا:ةبارقهبنشأ امو . اصلاخ سوفلاو أ ًاصااخ نؤذربلا جا ا 1
0 

 ا

4 
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 1 111 ل هن
 او ' 01 لزلخأ, نم كللذو اضراو بدلا .ةعرب .يصخا (ضرمبو)
 ةلاقاللخا ن م كلذو رشا نم عدوأ امب ردضلا نير ةميغلا ح هل (ضرعنو)

 وار هطهر عيبجو هم نبا نودو هسأو همال ةنحلا لوو هل( ضرعيو)ءاسنلاو

 | اقع كلذو ةمدخلا ىلع ربضلاو طسلاو حرطلاو شرلاو سنكلاو عضولاو

 . الابر كلذ ىف زواجب ىح ضكرا ةرثك ىلع ةوقلاو بوكرا ىلع ربصلا هل (ضرعنو)

 0 را ةفاضلا لا لخدو هتناد هالوم هيلا مفد ىتمو جراؤلا ناسرفو كارئالا

 1 الوم عوجر ىلا و ايهاذ ةبادلا كلت ىرجن نأ كرت ماضل دوميلوأ ماما ُْق

 ؟مورلا وزغ بح نم هسفن ىف رودب يذلل باشنلاب يرلا بح هل ( ضرعيو ) هيلا

 هيلا بحأ كلذ نوكيو توقلا الا هل ميقن ال نأ ىلع كواملاوكلم ناس ح4 (ضرعيو)

 1 و عم من تجعلا ( نمو ) كوللا شيمب .هتلأ ناو ةقوسلا هكلمت نأ نم

 م | و ديف تار هلو ثينلا مل ض رءبال ءاسنلا عئابط ىلا لاجرلا عئابط رطش نه :

 ش | هدو نيتنع نيناع ةدع و 6 وءواككتم أت اثنخم ل

 |0000 ةتايسحرأ وات ادرك 1 ينريخدقو حاخلالا مزلا يف كلذ

 د ىلا كلذ يف مالا ناك نكلو هنم عنا املا فرعاالو كلذ ا

 ” سلا قشر (اممو ) اماع يف كلذ نركب 5309 مل ىنبط ناكمتلو ىألا

 معقراقم مم ثينختلا نم مه نر قس و ضرك

 ةرجتلا لهأو نيرمعلا خوبشلان ا ( عزيو )ءاسنلا هبش ىلا لاجرلا ىناعم رطشا

 نأ ذايملا راما لولب 1 راد يق صانلات و رض رامعأ اوريتخا مهن نزيمملا

 و.مموخ [[نانعأو مرامتأ اودقفت مه 1 لاحرلا سانجأ ميمج نم ممدادعأ لثم قف

 لاو 0 اداب م 00 ليز اوصخب ل نبذلا عماممأ

 لل اودي م اومزو) لوحفلا نم نال نذاقك- رفا ةنكضأو مهيف رمعلا

 24 : ل كزذك و( اولاق) مهبالص أ ىوتل فطنلا غارفتسا ةلقو حاكتلا مدعالا ةلع مرامعأ
 لا ا سانلا شياعي اهف

2 
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 ريدلا ن * ىلطملا جض 6 31 :قرارف .

 لجرلا هءاوةصواعرو 537 وبف ريزاخلا اأو نامزلا كلذ يف ورغلاب رفخامناو ٠

 (ريثك لاقو) .
 املا ىرجلا بذه دق ةنافيخو « ارطمتم ىحضلا ريزاخ لك ىلع 1

 ( ينطقلا لقو)
 سواكشما هقن.هنم فرتخم < +: ضصلقم ةاربلا و رخ ١
 نيسيسقلا ضسب لوق اريزتخ هوحدم ام اذا لجرلا واج امو مهنا ل لعلب دوق ١

 ةبلعت نب سيق نما

 دعاوسلااوطدعس نم ريزانخ * ترمشف ارد 0 3

 ابعصم قرافنيح ناو م نب كالملا دبع ىلا ام بتكو ثرحلا نب هللا دبع ( لاقو) . ئ

 بابملاو و ملم ىلبق 0 دعم »* ةلع هنأ مأ ءالاب ىأب 1

 تقم ريغ نمءاملل اذ ىمخ # هن اك يئاما توجنم نبا يعدبو 1

 رافج سيق هتذخأ املف لاق اذه نم نسح ا ءاوقألا لاقف ئوقأ سنويل تل
 لاهنلابأ اي ديوسل لاق هسأرب بمصم ىتأ املفىرت لزانم تاذأ ١

 (نادمهىشعألاقو) بر ثم ريغنمءلملا أ يذلاهّلاو وه ريمألا اهمأ لاق ىرت فيك ١"
 جديرلا ى هما نم لذا انيف « هتلدح يذلا ةعذبرب وأو ! ظ

 سيل هنأف ءاسنلا 3 ” نايدصلا عئابط ةداع ن م كلذو ةعمدلا ةعرس يصخلا (ضرعتو) ظ

 ثبعلا يصخال(ضرعيو) نيمرهلا خويشلاب 0 ءاسنلا نم ةعمد رزغأ نايبصلا دعل

 (ضرعل وزاضيل نايبصلاقالخا نموهوءاسنلا قالخأ نس ذهبا ريطلاببمللاو

 نايبصلا قالخأ نم كلذو *ىث لك يف ماعلا حشلاو هيلع لخبلاو ماعطلا دنع ه هرشلا 0

 ( ىعاشلا لقو)
 سيهر داق نيؤارب ىصخ « ادغاذاًابقنامورابأ نأكك 3

 صو نيقرودلاب ةرجنحو ه ابفعض سهدلا ىكتشيال ةدعمل
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 منذلا ىفو مئاهلا تلاد ق دال زا نيسللا ةيلح نتفلاو : انفو رمت انلتق

 5-5 كعلا هؤاصخ وه رب ا كعل هأضخ نافذ ايدعابدتو اصخر محلا عدب هصاخ

 ا ىهسا و هو رغصلا ىف ا اصخلا هر 1 باق ىلع ةوهلا

 ظعنلاو جيملا مدا محشلل لما اهو نم ىص لاو ابطر يصخ هنأ كلذ ين :ءل تخرب

 ناودحلا عيمج 0 فوضلا تو دانا ةرتك وءةلحفلا عما امم هاوقجورخو

 ا تارا 00 ' رهشا أم لاقف عاما ةراك ةيواعمل (رك ذدقو)

 الثا لبالا ةلوذ ىصخم برعلا تناكو ٠ محشلا لمحو بيطإو هنأ تطريل ىصخ

 - ص 5 .٠ .٠

 اديدش ادش هلي اودش تارذل ذختي الل حفلا تاكاذاو ٠ ىنمملا مدا لعجام

 نملئىج لحفلا نبلط اذاف هدرا ناو نهلا لص الو ةءجحلا يف تةبقيو ردهم هوكرتو

 ةومللاو حاقلالا عيرسلا لاما نس سيعلاو أسيبق تقال ةومأ لولوهبو ٍىرسمق لحف»

 هيعو ءاسنلا نايناب هلهج نع تربخأو اهجوز ةأرصا (تكشو) لحفلاءال لوبقلاةميرسلا

 لع لاجحرلا رودص عوفو نهركي ءاسنلاو هردص قبظا أماع هلع هوم اذا هناو هزحو

 (سعاشلا لاقو) ءاد هل ءاد لك ءاقابط ءايامع يجوز ترا نهرودص

 فامت نيح اهزاوك ىلا ابكر « نكيملو امءوصخدبشيمل ةاقابط

 اوناكوءانتكلا ا اذاوتايبلا ةلمل 0 هل ءلو 0 4. شد 0 لوصخي اوناكو

 0 رمش 1 0 ةيدب نب 0 مم

 1 راجتلا هيوطي دربلا يلصك هنم لومرغلا ىرت ريزنخو

 1 6 ينمملا اذه اهيف ليملا يرتمي يتلالاملاو ورغلا نامز دارأ امئاو رشبدارأ اذه سيلو

 زءيحالا دج لاق

 رضم يلع را الوب + ا الو قع

 7 ا ويح 9

7 
3 : . 
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 الا نيشالا خاتيو بيضقلا بجي هناف ةراجتلا ةهج ىلع ىلملا ني نم (امأف) ٍ

 جالب الا اهدر نكعال عضوم ىلا ريصتف عقلا طرف نم اههادحا تصاقن نا ٠
 دينع: هنال ٍظ لل ظو ملا هناي ينال ل إذ كلذ دنع يصاخالف ليوط 1

 ةضس اذوأ يا بوبحم "ىرب ناف هل رمظام 5 سافل تو لفحمال كلذ :

 ,نمو هتيم جرخل نم ذدئنيح وهو ايصخ الو الجر الو ةأرما الكرت دقف ةدحاو 1

 برعم ا نوكي الف موب نم صوصخلا عضاومو مثرود يف سانلا هعدبال 3
 ذل نم لوحفالام هل ناك لوجفلا يف هب ىىراذا وهالو اعنم شيعلا تيصخوامركمو

 ارمتحم افمضتسملوحقلا دنع لاب 3 دال والام 3 | متل و لسنلا ةذل نمو ءاسنلا نايشغ ٍّ ٠

 لتعلان اك اذا هلتق رلعأ الف ىنعلامدسلا 0 ًأوسا ورف احراعم احرجينايصخلا دنعو ٠

 بيذعتلا لوط نم .مولاظلا اذه 0 ولات هللا فنع رميح الا ةحمرم ةحبرص ةلتق

 2 تصدقت لا وهو ءاجولا هنث # ملام اا ء ام امو داصرملاب ىلاعت هللا

 انضر نع اها ةيصملا هد روس اروع ف ىتح بيضقلا لصأ نم ةيصخلا ْ ٠

 ىراحلا دسنو اهاوق بهذدب يتح + قلتو 43 ودنو فسخنتو لبذت كلذ دنع ىهف ٠

 5 بدعت 21 نا نم ابعّممف هلا عضو“ ىلا داسفلا كلذ ىرسبو 1

 ريتولا ديدشلا طيخلاب دمعلاو قيزدتلا ةدشو بصعلاو دشلاب نوكيام(ابموز را

 ءاذغلا هيلا ىرجت نأ ع يو ا ردو لع ا اذاف لتفلادب دش 9 7

 (سائلاءاصخ ام 3 نيتضيبلا خالتما وهو خالتالا (هنمو) طمس ؛ومطقنينا ثبلي الفا

 تيصخ ديز وأ لاق ةمطاقلا هو ةمساحلا ىهو ةامخ ة 1 ةدددح نسا

 الوءاحولاوأءاصخلا نم كنيلاتئرب لاّيوءاسواهؤجأ اهتاجوو امام 0 ١
 نأ وبف ءاصحلا امأو ٠ هلي مل يعرب اذاف هنم أربي مل دهغلا بيزق .ناك املالا كلذ لاقي

 سويتلا وم بوصعللاو : اميلاح ىلع ناتينضللاو قورملا اجوننا ءاجولاو نيتيصخلا لس

 قش هأتيصخ بصعلا ىذل

 نفصلا امهنع قت ناَدكِلوَو اسما امهتتمو ايساكا .لمأ نيتيصللا ت 1
 لاهو < همنخو يضخ نأ فتن سا طقس

 يي



 2(ه8)

 راو مزلا ىنيال ذأ ءاكسم ىف ناك نأ ىو نفوس انو دو

 !.الا نم هيفام ىلاو تاذللا رابكل عم الا وضعلا كلذ عطقوىلا أب ب بيصي ىتلا ةدارالا

 3 5 نوكت 00 لا ةلثملا نم هيف اميلاو راما نمهيفام عمو

 نمل يخبنيو ( لاق ) تقدص اناق لاق هورطن ال يعاو دلاو هورعت ال بابلااذه ىف

 ايمن نايم ب اس نيك نأ نمر كولا نو كسلا عاشق

 هخ مون ينيع تامس ينأ ن ودعت مل 01و نك يعقل رس

 كاف دارت فيكو اهنم دارملا تاهجو عورت ل روضلا ةيفرك تمن دقق ىش

 0 لا هراكتلاءذ هللمتحا يذلا بابلاب ةلوغشم ةيهال ةيها .هسفن نوكننأ ايرح كلذ

 .ةلآألا تناكو بانتجا لوا وطط انهاه نكي ملو امره نك ا ولسيل وأ (لاق ) تقدص اناف

 ةدايزلا ةفاخغ بارشلا نم ىتورع لمت مو 2 ذنءاناويح قذأ ل ىنأ الا ةاق

 نا | ةكرملا نكسيو يعاودلا عطقي هيام كلذ يف ناكل مزعلا نم ناصقنلاو ةوبشلا ىف

 3 00 5 تفضو ام عيمج دعل يناف ( لاق) تقدض اناق لاق تجاه

 ةخادق ىلقعنا ةرم نظأو تعدصنا دق |ما ةص نظأو تباذن دق ىدبل "نأ ةَرِص

 افيمف نم جرخ دق هنأ نظا ىتح نهادحا كحبض دثع قدا وذ ترطضا ارو

 ب لال كاف ىلع قدص دق ىلاعت هللا كاظفح ناك ناف * يريغ نمملع مولأ

 ول ةنسنيتس وح تقولا اذه لبق ادهم كن اخاتف لاسم هدهةيف تعمتحا ل

 أ نكمل ةفص يف الو ةعاطتسالا ىف سياو ةعاسب ءاصألا لبق هب كنظ امو ةنس

 00 ا العر ةوهتلاو نيبلا ةجاملا نم هعمو هاسنلا ةدارا نعزجتحم
 ولا اد م ممواعب هلصو دق وش نارجه مب هلك 3 ه هدابع ىلع لدعأو هقلخم

 مامسأب مهانفرع دن لاحر 0 هخ دقو ٠ .دبك تلا اذه هاقك أَو

 ركذ دقو ) ىلاعت هللا ءاش نأ ةيافنك انرك ذ يذلا ىفو مونيداحأو مهتافصو مهباسنأو
 أن | ا لا ةحايسلا يف لو هياع هللا ىلص يب لا نذاتسا نوعلظم نا ناممع نا

 هخ اذبف .ااجو موصلاو موصلا يت مآ ءاصخ لاف ءاصحلا يف هنذأتساو ةعاملا



 ثا 0

 ةنوثملا بلط مم ةميرك ةلصخ هذهو اودتفام رادقم اوفرع دق مهمنأ ىلعو ةعضابملل

 عضوملا اذه ىف وبفهسفن ىصخ اعر مهنم دباعلاناف (نوئباصلا اماف)ةنودحالا نسحو

 ماتلا دلولا ةلصخم ةدابعلاو ةنايدلا نم لعتناو ةينلا نسح نم ربظأ امف يورلا مدقت دق
 ا:كولمو انؤافاخ لاز امو .يباصلا كراما ونأ كلذ لمف اكل .نلا ىلع صقنلا هلاخدابو

 مايفالا و مهنا نم هدنع هودي يذلل مهدنع رمسلو هنم نوعمسرو هيلا نوثعب

 ناو هنم لذغأب طق م.سأ !و هاما ىلع ىبرأ دق ناكو ىتتكلا رداونو رابخالا فرطو

 لوش هتعمس لاق دابع نب دم( ينثدح ) هنم 00 ىف اف هسفن نع قدصي ناك

 صرحا نوملع ناك انك ل لجرلا نأ اومز ىتحلاجرلا بولق نم نهاحمو ءاسفلارك ذىرجو

 هانعمو هتقاخ يف ىه ىتلا ةيحانلا فهل بهذا ناكو هيف ةلوحفلا مامت ىلع لدأ كلذ ناك

 ينأ نوملعت متسلأ انل لاف دابع نبا لاق ةأرصا لمجم ملو الجر لعج دق ناك ذا هعبطو

 تومو ركذلا داشو ا نهو نوكي نأ نك ىنبنيف ةاملا ىلع تييرأ دق

 لاق لزغلا ىف هريكفتو ءاسنلا ىلا هنينح تامأ دق ةفطنلا عوبني عاطقلاو ةورشلا

 نينس نهنم لخنو اددم نبكرن هسفن دوع نم نوكي: نأ ىتبضو ( لآ ] | 0 ٠
 وبشلا ةعزانم لقثْنَم طح دقسةتلانيطوتو ةعّيبطلان رهو ةداعلا نول لإ

 ةسمالمل زجعت دمت ضعبب 0 ءلاةعيبطلا يهةداعلا نأ متملع دقو ةءابلاىعاودو '

 نوسلاجي | مو نم ةولملا مل قذي م 770 ىئغبشوو (لاق) تقدصانلق لاق ءاسنلا .

 تافشكنم نهر وءاوه الل نملاهكساو بولقلل نوب الخو نمي دح 2 و تالدبتم :

 انلق لاق« ىذ نيعواد نم هم قيزوكيال نأ كرتنا لوط مم كلذ هل مدقت اذا تايراغ ٠

3 
1 
 ع 7
 م

 ش

 موسحم نبطالخيلا هببس ناو بوب هن أع دق نأ نوكي نا ينو ( لق ) تادص 1

 انلق لاق رطاوذنا توم يللاو ةولسلاو دهزلا ىلا هبابسأ نتمأ نم سأيلا نوكي نإ .
 مم ءاسنلا هبوتحم اهفو اينذلا ىف دهزلا هاعد نم نوكي نأ ينو (لاق) تفدص ١
 3 و بأ هيلع ههركي ملوهسفن ىدخ نآىلا نمل ءايبنالا ذاختاو نم كاسنلا ةنتفو نلاج

 نحل رك ذلا تي يذلا رادتلا وه دهزلا كلذ رادتم نوكي نأ باس ءابس الو و
 ) ناويح ترف (



 ثا ْ ( نك

 ن نم الوات ى 0 را الإ 22 و لا الإ ا هّشملو 0

 ربا 59 قم" ص زغلام 5 08 8-1 مما ةا ون لدي نوكي نات ين

 اميرو اههادحا مطق ارو بيبط امهخلتما ار ىتح نيتيصالاو ريك اذلل ضرعت ىتلا
 ”يربلا ةضيبلا نم نوكي امنادلولا نأ نومعزب ماوملاو» اعسفن ءاقلت نم ًاميمج اتطقس
 3 طللا رةءج نا دواد دلو نأ مهلاومو 11 نب ناماس لهأ نم ساب مز دقو

 نايطلا ىصخلاو .هل ضرع ناك مال ىرسيلا هتضيب تعزن نأ دعب هلدلو امنإيلزتعملا

 نمهب هبشأ ءاخ ىنعلاةضيبلا الإ هل سيلناكو مالغ هل دلو نابغز نبادجم يف ناكىذلا

 مدعلأو ةسارفب ىلاعت هللا قاخ لهجأ هرصنأ ولو بارغلاب بارغلاو بابذلاب بابذلا
 هتصالخو هتلالسس هنا ملعل بارعالا ةسلاجم نم وأ نيساخنلا ةطلاخم نمو ةفايق نم

 ودخم نم للملا لهأ (نمو) يعازاخا زبرك نباىلا الو يجدملازرحم ىلا هيف جاتحمال
 بيضقلا ىف نوثدحال مهنأ الا مورا عينصك انداس هلمجبو ةدابعلا تيب ىلع هفقشو هبا

 ١ (ىاودو و مسن لابحإ مدالوالا اوهرك امنا مهناكنييثثالل الا نوضرمتب الو اًدح

 ظ كاب ال نلبم كلذ ند نونلبب مهنأ اومعز دقف ةذللا غولبو رطولا ء ءان انأقطنق

 واطملا ىلع هنوق طرفل هبلجت سو اهدنعام عيج ىدقتسل هنا نوميزب مناك لدفلا

 , نوعدب مو ىراصأ مما بجعلا نهو ٠ مورلا لبق نم هلصأ امئافايندلا ىف ءاصخ لكو

 ابسحو ٠ فانصالا عيبج نم دحأ هيعدب الام دبكسلاو ىلقلا ةقرو ةمحرلاو ةفأرا

 0 ىلع اوثمل مهنأ 0 الو ةوق يصاخلا مينصل كيسحو ةلثم ءاصخلاب

 نم هوفاخ الو ممدنع هونظب ! ملام داقحالارك ذنو لئاوطلا ىاط نم نايصحلا

 وأ دوسأ ىمملا ناك ناو 0 نال نواكس ناينصملا الو نوعزم

 000 ةنذأو سودسر دل ؛ ذخلأو ةورثلا ةبامرلا عم عمج ناك ناو مهن ميم

 ةوادغ ر ' حومخض دْياق ةرضع ل مهملع مهنمدخاو لك ةرضفةلخملاديبعلاودملا ذخناو

 دش ةورش و ءاسنلا يف ةيغرا طر ةرادعم ص لدي اذهو م مموادع رادعم ْز زوج

. 
 رح

 0 اا
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 رارحاللربكلادمب ضرعي ام كلذ نف٠بورض يف نوكيو بو رض ىلع نوكي (ءاصحلا
 يصخلا لبس نب ةمقلع ملا ةلهابع ضع ىصخاك مجعلل ضر عباكبرعللو ديبعال ضرع
 وهو احلاص ادبعزاكو يصخلا مسا اذهىلع مقو نيح لحفلا ةدبع نب ةمقلعل ليق امناو

 دحأ ناكوهو اهلزان نم ناكو نام ىلإ نيميركلا نيلحفلا |ىعادو لبز للا بنجناك

 هللا يذر باطما نب رمعل لاق يذلاوهو را بر شيف نوعظم نب ةمادق ىلع دوهشلا

 اماف ةرامتنب لبس نب ةمقلع وه ولبقأف كنتداهش امأ لاق ىمكحلا ةدابش ل بقنا هنعىلاعت

 لوش ىذلا يصخلا ةمقلعو لحفلا ةدبع نب ةمقلعل | ولاق يمحلا هوم

 ايلاوملا ىنم تاريملا مدعي ناو * ىتثم اربق نوقانلا مدعي نلف 1

 يار لايتم < . مرلق عجاتن كا تار ٍإ
: 

 ايناشو قودرفادق ومال « .اوقنعا تمتءاروز ىف 0
 نان سإلا لالا واكد عربا خب دلو تيرا 3 1
 ماشه باتكب ال ةنيدملايا وذاي> نب نامع ءاصخ نم يحضلا ةمونولالدلل ض رءاكو

 باتكلاىف يأرهنال ف ةنيدملا لماع نآىعدد نم قاوم نا كاملا 00

 بناكتلا نع ميل رك ذو* نيئنخلا نم كلبق نم لا أهأرمف نيثنخملا نم

 ةطقنن ةمجعم اها تناك داو كلذ نواوشب فك لاق هنأتأ انكلا كلذ 0 0 1 /

 ناكانودل ىنممال اذهو نيثنخلاددعءاصحا يف ءاشه باتك هجوام ىرطقبلا لاف ليبسا .
 اميعا وكحممأةندلل لها اشم نع ءرك ذو٠ةلبملا ءاحلان ودة 5

 عا اانوكي نأ اراتخال أمهملا ناك ول سمالا 306 لا ءانك ان ل الاق امه

 لصافملا نيلو مالكلا روتفنم ثينختلاو ءاصخلا نمنيتاصحلاب اجرخاممارك ذو 1
 ىثنؤمنم الوءاسنلات اثنخم نمال هنلب ادحأ اوربملرادقم ىلا ينئتلاو تاكفتلا نموماظعلا
 رحب فكلذدباصأهيبصخ وهريك | ذم مل خالتما نمط ونسلا ماهيب ال ض دعاك« لاجا

 تاذ لاقو٠ ًاهرشو امن كلذل رخو طونسلاب بلو هتبلط تاطقسف ىزاغملا عمل

 لمح ال هضعلو رملا الإ لمح ال هضعلو بطرلا هل لمح ال هضعل لذنلا ناك وأم



 (ن4)

 روك ذة مرسأو روهشم "يشب م م ا  كلذاو ليلقمهو دع لف ل تانغ
 2 كنب ىمومهاصخ ناكنيذلا رفتلاالا ناي سما نماضيإ مويف نكي لق( دنس لاامأو )

 318 دق ءاصخلا تيأرو مه دعا وه ةعلرأ ىعخهنا ىل ميزو مهضعب |نأ انتو دقو

 0 تم ىث اذهو كوبدلاب شاربلاو ككتلا لمعو مالا بح

 هاضْللا ناف نادونلا فانضأو ةونلاو ناشدملا نمنايصحلا امأف» .وضملا كلذ ع هيلا

 ؛ ديز دز منغ ريداقم نع ءمرطخو م مه لد رب الو مهصعنب و مويطعي الو مهم دس عا

 تك رح تاقثو هسفن تطقس ىدخ ىت» يشدحلا نال مموخا ريداتم نع ةبلاقصلا

 : هلو كسا و هنأ د" تحس وم هن ال دانا دل نعرف نأ دب الو هطاشن بهذو

 ْ هلزنم لجرلا لخد اعاف هءابج اوصقتسإ م ناف هل كسمملا ىخرتساو هجرخم سلسو

 ةختو ةرجب هترسدو الإ ادبا ايصخ مهنم دجال كنا ىلعو وضعلا كلذ فضن هل نم
 يف هتءاشو نيعلا ىف هحبق عم قتفلا نم برض وهو ديدش بيع كلذو ةعينش

 رثك أامو ذؤم وف سفنلا يف منشام لكو مؤ وهف نيسلا ىف حببق ام لكو ركذلا

 تناكو الع هافشلا تناك يتمو مههافش نطاب ىف شاف كلذو مطلألا م رق قطعا

 رسب قذذلا ضالاو ضربلا نم برض وهو عطل دب امأ تناك ةباّقم رفاشملا

 بيضق ةفشخل كلذ لثم ض سعامبرو صربلا ماض برض اهؤاصخو ليمخلا ليمارغل
 ام ودعي ال كلذ ناالا ءملا تسو دادحالاب هدبعمدقلامإو ديدحلا عبطل امإ ن زوتخلا

 ضايبلاك كلذ امنإو امف ةدايزلا ردق ىلع ضايبلا كلذ طسنا ةفشحلا تمظع اكو

 رو ىلا حلاعتلا نم ةبلاعصلل ضرمي ىذلاكو هطييشتو رانلا قرح نم ضرعي يذلا
 | او هلاك مطستنام ردقالا مث ةنئالووشفشال هنأالا ةءدريو شحش ىتحهضايبدتشا
 ضعلو ٠ ةرملا نمومغابلا نم ضرعي يذلاك سيلو ايبص ناك نأ دل, الجر هبحاص

 مستو يشفتي لازبال لب فقب الو بهذبالهضمبو نكي مل هلأك ىتح بهذي صربل
 ركسالا قملانمو ..ةمالع كلذ نوكيق *يشهب بهذي نابالا بهذي الوهخلساعر ىتح
 آ) هنم سانلا ءرب ةزثك نم نورت يذلا يمأ نوه ىذلا نكلو سربلاباحلم نوكيام

 ا .َ
05 0 

 ها



 ( ه5

 كساّتال ىذلاكر اص هلجر قو كل ذل فخيف هعفريو هكسمب ناكى ذلا سهذو ل 0
 ماونامهدحأ ناكول أو م | نم نيببلقص ن وخأ نأ هل ضرعيو٠ أضعل هضعل لي :

 ةاطاعملاب اوبال نطفاوةمدخ دو ان نايل] جرخ اّهدحا يدخ ىتم هنأ هيخأ :

 هلك كلذب صخيف ةبطاخملا دنع المع يذااضبإا هدجنونيلا اهو نقتااه وهوقلوانملاو .

 امج ىلعو ةيبلقصلاهتهالب ىلعو هتزيرغ ةوابغىلعو ه.رطف ةواشغ لع هوخا قبو
 امل افاقث ةفرعملا نكت ملام اعانصريصت الو ءاقرخ الان وكت ال ناسنالا دبو «ةيمجعلا

 نوكن نأ دمب الإ ظافلالا ىفافرصتم نايبلا قيرط ىف ايهاذ اررأ نوكمال ناسللاو
 ةلَغ وهو هظولتح« نك آما ىلعو هقوتح ماو يف هل ةعشاو ه لن هب ةلختم ةفرعلا

 يلاقصلابءاصحلا عنص املوأف ه ةفلتخلا عض ناوملا ىفهل ةفرصمو ةّتمعلا نك امالا يف 1

 ةملان هتكرح تناك فمع الف هسفن كنرحنو هعبط ذحشو هدح فاعراو هلع كر

 و ىلا سيلف مع أادصو ةلامصلا ءاسن 50 هعءام ردق ىلع هن هنوكو هقفرأ .

 ةعقاولا ةّناثلاة مدخلا ىلاو ةنوزوملا ةكرألا ىلاو ةبقاثلا ةنطفلا ىلا مهقلخ لقنو مهعل ٍٍط

 قذلا نوكي ةفرعملا بسح ىلعو قرملا نوكي لهجلا بسح ىلعو ليبس 0 1
 يف نبل ذافن الو ةولأخا دنع نيل ظوظحال نبال مجاني لوتأا

 ةراقوو .مالا ةد وج عم نايصخلاو ٠ ةلوانملا ةفرعمو ةاطاعللا يف نعنم دق نك ذا هع 2

 5 ٠

 0000077 ا زا ااا . 1

 ادحأ رمل ةاطاعملا باب ىف ملاح ءاوتسا ىفو ةمدللا بانا ةقرتلا ١ ميعئابط

 ةمكملا نم "يش ىلا فاضنو ةمشلا ضمد ىلا بش ةعانص ىف دس طق م

 يف ةمادذافن نم اورك ذامالا ةركفلا ةماداب صوفلاو .ةبورلا دعب فرعي امث

 هابص نم ىصخلا نأ الا اروك ذم هنو امدقم كلذ :ىف ناك هلاف راتوألل اذ ,

 دقو) تاعانصلا راغص نم تش امو ىراوضلا ماجلا ءاعد ديو قودلا ةعئص . :

 رصبلا ىف ىنثم ىرجب ناك ريهز نب ىم مداخ ىصخلا اجيدخ نا ( نويرصبلا م

 لوقلا باد ىف هلاح رك ذنسو ةضايرلا ةدوجو ةفرعملا ناقتاو ةسا 0

 لوقمل انك ولمو «ةبلاقصلا نم يصخ نميف موق اذه ٠ ىلاعت هللاءاش نا مان

0 
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 (ن؟)

 : : نماهبسأنف عاصنال ءايلا نأ ىرت الأ تابنلا يف دئازلا لوصالا ثواحلا رعشلا نم كلذ

 3 ماصلاو حلجلاو عزتلا ةهج نم ال عرّملا نم وه امئاف ضراع هل ضرع نافهجولا اذه

 7 نسيلوعاشرا ابسأر رعش مداقم صاصت ىفناك اعر ةارملاو * كلذ عيجيفءاسناا كلذكو
 ظ رعش مطاقم نوكنو٠ ٠نسسلا يف نءطلا هندحت انداح كلذ نكي ملاذا حلج الو عزمب كلذ

 : : اند الك اهرعش سلو اهصأ صو ىونمو ةأرملارعش مطانك هصاصت دودح يو
: 

  رادقم يف تي هنكلو لحمضيو لش ىتح قرا نوكي دارجتالاوةسمالملا عضوم نم

 )كراش ناك اعر ةارملاو ادحاو اعاطقناةايتتم دنع مطقنب مث دحاو تابن ىلع لها كلذ
. . 2 . . 

 | "يكخلل كلذ ضرعد الو ابغادصابالوصوم راذعلاك ةيبغز ةقيقز تارعش اطنوكتو

 3 راع يف هتأر افننك او:هللخ ثأر دقو ةمل تاذ ةأرملا دجوت دقو * هفيثك نم الو

 ١" لب ىتخم نيملاىأر يف تسيل يهواضب ا كلذ ترأر دقو براشلاو سبغلا كلذكو 0
 ١ كلذ ريغ ىف ربظي ىتحيوش ىذلا ببسلاب كلذف برضت مل نوكن نا الا ةمانىث

 : نب دم تان نم ةنم ال ناكمنأ دادغل لهأ( خذ دقو) يدخالكلذ 0

 ع ىرتل ساىعالا ضعل ىلا تايقنتم ءاسل عم تلف 11و ةرفاو ةل قاما دشار

 ءاسنلاو مدحلا الا داو كر تمياصف ءاصإ نط صتطمم سورملا ةولجو نيرا

 تداك دقو اهأع نعزنف اهجرف نع فشكلا الإ ةلديح اهل نكت رف برضلاب اهيلع

 - نيعارذلاءابز ةأرملا دج 3 سعزلاو دارجيالا ف أ لا فلا 0 لضشو * توع

 ١ أهبطلإ يفرعشلا امل ضرعلو ٠ لجرلا ةنأع هن أكر عشلا ين ةأرلا بكر دجيو نيقاسلاو
 559 فورضغ لب نا ىصخ اذا كيدلل تلا هخال ضرعدي الو.كلذريغو

 . .بصمعلا دقاعم يخربو ىوقلامربم صقتمو رسسالا ةدشنم .صقن ءاصخلاو ٠ هتدلو

  ىتح حطسلا ن ضرا ىلع هلحر مقو دتشإ نا ي هخلال ضرعلو٠ 0 نم برشو

 هبحاصل هدجتال ايش هئطوو هعقول تدحول لدفلا هيخا م دقو همدق مقو تد هفن ول

 7 معلا قيلاعمو نيكرول قيلاعمو ءاسنلا يقرع ريتوت دشب ناك ىذلا وادمملا ناك



)0١( 

 00 معا نم ةكزحلاو هارمتسالا نناودأ نتنا نم ةورشلا نال ءازمتسالا نول

 نود تويبلا يف ءاسنلا كلذكو شيكلا نود ةكمرلا كلذكو نوذربلا نود ةكمرلا

 كلذ ىفوتسن اهنكلو ةأرملا لك أت الام دخاولا ساجملا ىف لك أ, لجرلاناكلشأ امو لاجرلا

 ةدمم ريصق باكلا عب رس مخحلا عيرس يبصلا عبط لال هجولا اذهيف نايجصلا نبساني نهو

 مخلل رصيف لوكألا ادق ة هرج. م اندواس هكا 1 رمالف مطلارا دم ليلق لك الأ '

 يتلامكنلا ة هاوس 00 او باب يف 0 ةسويشسىو عامجا مم ءاسنلا ةيش ع نم هييصن نابيصت 37

 «ثوغرةءوذرب ل اقلك ١ | ىث نأ باىعالا ضعب .ليتو (لاق) مطل ة ةوهشو تاوحي 3

 كلذلو هلك ات نانالا تسلط اذا قر 1 امأ ع دشأ ةوءالا تر امص ثانالا مم ةدشلو 31

 نوكت ام صرحا كلذ هبشأامو تالكلا نم ثانالاك ةدئاصلا سنانجالا تالا تار

 مطق دنع هل (ضرءإو) كلذ ىفمهلاو صرحال اببس اهمكلذراص ىتح اهئارجعاضترا دنع ٠
 ناو يصخهنا هبحاص ىرب نا ريغ نم هعمس نم ىلع ىنال يت توصلا ربغت وضءلاكلذ ٠

 ينعملا ادهوهسنح ةلوك نم هءارتأ ضعب وأهمصنباوأاخأمالكلاهلقانمو هيطاخت ىذلا ناك ؟ 7

 ناشدحلاو دنسلا نم نادوسللو ةساسارخلل صرب امن ربك !ةلاَمصلا ناس

 ةصص يف جاتحم سيلف قرعوأ ةضيب هلو الا رادتملا اذه نعاصقان هدجت نم لقأ امو
 ةلغسلا عابط ىف امئاش كلذ دج لب ةفايق قذح ىلا هيف سهلا ةقر ىلا الو كلذ زيبمت'

 دعب يصخ اذاو تبني مل تابنالا لبق ىصخ ىتمو-ءاسنلاو نايبضلا سانا و
 رادةمو هظلغ نمصقنن او هنافةنالا رعشالا هلك طقاست هعشضاوم يفرعشلا تان ماكتتتسا ٠١

 نينسلارافشاو نيبحاحلاو ننازلا سم ناق نس ارلا مشل سردار قابلا نافدددع

 ع مح نا ساب ( معز دقو) ندبلا لوضف نم دلوتب ال ضرع اماوةدالواول ُ

 رعشلا ف لوقلا باب نم هعضو٠ ىف كلذ 00 ذ دقو نينيعلا رافشا مكح فالخ كل ْ

 يوسا ضرعي امناوءاوس هيفةلوحفلاو نايصخلاو ءاسنلا رعش نك اما نم لاصملاهذهو 11
2 
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 2 (ف٠)

 3 يفدا زدلولاهةاجاذا ناك ناو كلذ ىلع رينانسااو ماما ىلاعت هللا عبط« [بللاَة ريك ون ,رذلا

 | هلو لس هتيعدلولا رلسوهياع هللا ىلص ينلا ل | دقو هل وهنبج فوهبصتوهمح

 أ نم 0117 اكلك ىف شنلوا هل دضق * يع ريتل ةدوجوملا مو.هلاو ةفورعملا نا دلولا يف

 مالا رزخالاوبأ (رك ذو) كلذ ىلا سفنلا عوزنو عابطلا بلط
 1 هياعامفالخ ةفاعلا ريغ

 نءال « لزاعلاب الو رذلا ىنتيم ال« هدافس رك ذ دنع لاف ناويملا نم جاوز باعأ

 ' الاول قانصاخم جوازلاو لزع دلولا هرك اذا جوازا ناويملا نيب نم ناسنألا

 ' جتاوح ماغا نمولاعت هللا دارأ مل تئيه هلو ترخب كلذل دلولاو ّرذلا بلط اهنياغ امنا

 - دلولاد,ربال ناكاذا الو كلذل ناتالا ىفهغارفا نوكيفدلولا لطي الرااو.ناسنالا

 قالخضءاملاكلذ نا هلاب ىلع رك ذب سيل طقف ةوبشلاءاضق هتاغ ناريغ ناسنالا لزء نا لزع

 وهاما ن وكلع الم ميسم و موعنصلا ومرمحو مهقافلا لا رلاباستك اةماع و٠ "يش هنم

 بيطتلاو صددتلا الا نكي ملولو ءاسنلاب ةتةلعتملا بابسالاو ءاسنلا ىلا فورصم

 شرفلاو ءاسكلاو لحلاو غبصلاو بيطلا نم اه دعي ىذلاو بضختااو زرطتلاو

 2 فوخو اهسارحو اهظفحم مامهالا الا هل نكي لولو ىنك ام كلذ يف ناكل هن الاو

 - لطباذاف « ةديدشلاة شما ةميظملاةْنوأا كلذ ىفناكتل اهماع ةبانجلاو اهتبانج نم راعلا

 ْئ ملالاو ةذللا نم ةريثكلا فانصالاب سفنلا لاغتشا توكي هلجأ نم يذلا وضعلا

 : دس امتاو ةقلللا اهمدعت ملو بيك رتا نم لطبت مل ىوقلا كانت نأ رمت نا رارطتماق

 0 ام نال لح نم ةدوجوم تناك اذا ابادب الف باجح مح اهلعلخدأو دس اهو

 - تججاذا امسالو هجو نمتضاف هجو نم تفرد اذاف هناذ مدع الا مدعلال ىهوج

 : اياب اهسفنل حتفت وأ ضيف نأ نه تءطو تفاطوترزغو ترخز اذادم الو تعءزادو

  حكنمال تناكىتاا ىوتلا كانت تء.تجاف ممل مقوك مق مقو« هل باب جكنملا دعب سيلو

 - دحاوباب يف نانوقلا تء.تجا اذاف ماعءالد دنعينلا ةوتلا ىلا حكن ل
 . ىلعو هيبأوهمأل هيخأن ملك ١ يهلاراص كلذلو هليب يف ةباغدمبأو هنكح يف خابأ ناك
 ”0 1| فودلوتلاةرارطلا ةجاحو هنباطةجامن ردق لعو همضه نوكي ءارمتسالا زدق



 ا

 (:ه)

 هتعود ت 0-5 هتحافف ثء.سدأو ههرعش تد ا هد: تاالؤل يدم تنل

 امان الخ هب ناك ىذلا ول مات اذاو ةأرأا ماصتال 6 مانضي 3 ي هللا (اراقول

 لاحبلا كح نع هعرشإ اذلو مهمافصو 5 قامهرتك !نو كلذ هل

 رك ذلا عابط ىلع ةءوسةم هعابط ريصتو | ءرذ الو ارامح و» سبا يذلا لخلاك هريص

 لاجرلا قالخأ نه قاملاكريصي ىتح فضي ملو قامللا هل صاخب ملاميرو ىثنالاوأ

 0 ىلا جرخيف اكس اينو 6 عقب هنلكسلو ءاسنلا قالخأ نه هلثع قحايو

 راد_ةم نع بكرتلا هدلون امو ةجيتلا ت>رخ اعرو ءالؤد ىلا الو ءالؤه ىلاال

 (اولاقو) ب 0 اذهردصو انددعامكال ذك وهءونأ ر*«لخغباارعيزوجي 6 نيوبالا ياعم 3

 ةءوستم سوفنا تاجاح هو+وىف ةفور. هم تاورشو رادقملا ةفورعم يوق ناسناللو 3

 اهتاجاحو اهناجا زمو اممئابطب ةثاق سودنلا تناكم اهلاعتسلا كرتون اهليطمت زوجيال اهي
 نم ممئابط ىفام حكنملا باب ىف لخديو ابمعأو اهاوقأو اهربك أ نم حكتملا بابو ٠

 ىلا ةحاحللو ةرصنلاو ةردكلا ةياطل ع ١ نم مف مظع مهباونأ نم باب وهو دلولا ىناط

 هشارف ىلع دولولا سسن ىلع تيضغاو لاجرلا برعلا تطالتسا كالذلو ةوتلاو دبا

 (ةليمر نب بهشالا لاق )لوالا جوزلا نم هنأب هملع طاحأ دقو ٠
 لجرلا اممأ انع كسفن نغأو « انترثك كررغت البراقالا لاق

 لهكيف نان تأ غبتلاو * منرك هللا دشي ين لع

 (رخآلا لاقو )

 نويعلر هل ناك نم حافأ # نوني ةيبص ىنب ىدع

 ينب ىلعهلام ةسافندلولا لجرلا باطيام رثك أ امو. نسلا فعذونينبلارتصىرتاكوكشني
 ىضاقلاهب يغش وءايلوالا اكسلم ريميف ءانمالا هيف مرتو ةاضقلا هيلث نأ نمهقا شال وها

 ىلع وأ 5205 الو ركذلاءابادلولا ىاطن لجرلا مهاعرو «لاجرلاهب عنطصيو مامذلا ٠

 ةياقكلاو بسكلل وأ نيداسأا ددع ىف ةدايزأاو نيكرسثلاةاهايميف باودلا باط ةهإ :

 بح نم هيلعمدا ١, ينب ىلاعت هللا عبط انوذأ ساالا عوب اق وعانت مالو و ةرمو“ :او ا

 ) ناودح 0 0 : 0
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 ١ مثلا رهدلا ثداح ىنفيو ىقبَت « رمقلاو ةاودلا نا يملعت

 'ْ ' امتو.) نعذي أميف يمنغ بهذنو هب ىنذخأتف ىف مد لع هبتكتت يذلا كباتك لوس

 3 ةادنبو لصوملاو ةقرلا- لها ملعي نا زجب مل باتكلاالولهن أباتكلا عن ىلع لدي

 - ةفوكلاب ةثداملانوكن ىتحموي ضايب ىفةنوكلاب ثدحن امو ةرصبلاب ناك ام طساوو

 ْ ٠ ءاسملا لبق ةرصبلال ها اهب معتف ةودغ

 2 -:ءاصخلا لبق ناكام فيكوءاصخلا دعب ناسنالا يرتدي ام ركذ باب اتجم

 5 ههبشأ امو رذلاك ةمشملا هركو نانصو رفد يذ ليقو ةنتنم حبر ىذ لك (اولاق)
 7 . هنانصو نتل انوكي ىمصحلا ناف ناسنالا ريغهنانص بهذو هنن صن ئصخ ىتم هنأف

 0 نوكيال ةحئار مهداسجال 3 لا م راس رملا ثيح + اضدأ معلو ل

 1 - ىخرتشا همظعقد اذاف قدي همظعناف ىدخب ناودملا 5 اذه اذهف مهريغل

 لاط ىصخ اذا ناسنالاوابلص البضع ناك نادمب ابطر اصخر داعو همظع نم ًاربتو همخل

 َ مادقا لوطاضي.أ نايصخال ضرعتوهجولااذه نمناويملا ميجا [نلابغتر و ةملنع

 أ ا ف . مهنعط لوأ نم كلذو لجرلا ع نلت ديلا عياصأ ىف ججاج حوعاو

 آ 00 انو ةضاخلاو ةيوطرلا دج نم 0 لدبتلاو ريغتلا ةعرس مهلا ضرعتو

 ' 0 قلا ىلاو دويكلاو شركدلا ىلا هقيربو ءاملا ةرثكو هتقزو نوللا ةافصو داملا

 ' اثنأل اضا ضرعو نايصخا ضرع تاراااذبف لاخلا ءوسو لازهلا ىلاو ددحتلاو

 .. هناكو هنوليف عملت فويسلا ن أكو هلا ىرت كنال لخالاو عرزلا لهأ نم ةركألا

 " هذ هسم دق ةضف بيضق هناكو ةبطر ةراج هناكو ةولجم ةليذو هناكو ةينيص ةارم

 'اهذ كلذ نهدي ىتح ةرسك ايسنالا كلذكت بلي ال مث درولا هتانجو ىف نأكو
 ٍ فئار ً نم ناكو بصل ةلثو لاب ءارذ قو دغر شي .«قو بتصخ د ناك ناو دوعب ال

 / هيلع مهوتإ هيلع ةمالسلا ةباغل ناكو» ىصخلا يف هلوق صاقلا ىلع ءأألا دبع هن انام

 2 ةقلع هّوأ درو ةفلس هتقرع ريففلا لاّمف 4صصق ف ةره ريقفلا ركذ ىذلاوهو٠ ةلَقْعلا

 ' هلوهشت بوق هتيصخ تمطق اذا لاتف ىصخلا ركذ مث( لاق) ةةاشدتك. -و ةةلفهتق درجو



 2ع
 يي ا 777777777777ب777ش777اا777ا777_اب77ا777ط »+ جججججججحجحححح2

 9 هل هلك ف بتكلا ة هةوص ف( راسل نبا لاق)ةعامججا 0 دخالاو ءامدقلا لاثم لع

 برملا ع مح 9 #2 ةدعام# 04 برجا تابقأ

 قل
 13 ميسوتم 9 قار ندمف ن 5 تييسحلا اهنم لوم اسأف

0: 7 

 بيبتحأ ترق ابرهالو اتوف #« مه زجعم تدسل 0 تر نأ
 بش الو ىوكشال ةأوبل اراج ه. .الذجب ارورسم تيبلاف تارا
 21 0 * ىل ا 2 2 1

 ع
 بهن رم هوس وهمه ريع 0 3 0 ءاسا> ند هلل نب

 هب
 * ٌبرذ ني ,الو * مهتيفر ىلا يذالا تاردانال

 7سسشلاو مايرالا ىلع يملاولل ئرخا « اهفاتم قي انكخ ذا

 ع يدب نم بيرث وف هيلا د يدب ثدد.م مبهم 0 اذ

 0 بج ةريخ تاق ىنلا ىلا * اهعفري ران آلا مك نم اةساخ

 برعلا م ىتبنأ ةيلهاملا ىف 03 م وأب اماع برع نم تغشوأ 3 3

 بداالاو ىأرلا فيكر بختو ىلا د م ن*كال.هالا ريس نم تغشوأ

 بدح مه رهد نم مهنود ير دقو د ومق ردع تدهاش دق 000

 تسب لف ايفا ليلا لل نع دال رلملا ف ترمعق الئاقاي

 اويهذامواونابام كاوق فالخ #« موملعم اوناب دق لئاوالا نا

 نكي تاَماَم اذا هلام 080 4 ابدأ انا يبا ءىرما لثم تاما

 - اًمسَو نيتسب اهمف هل ب رتك ةفيحص فصي وهو ةَرجووبأ (لاقو) |

 اددسلا الو ىندالا اياخح تلجأ“ اهتييدح ىف امس نيتمس تحار 'ز 3

 ادلب هن تءاحامو امَسو نلمس تامح اهليق اموات ناأم

 ربا ىك  (زجارلا لاقو)



)2 0 
 | اهرثك أ مهفيالو هتبانع ةدشو هرظن نسسحو هتقفاوم ىف ىلثم اهذخأب مث مبمعزب هن

 ١" نيرهش ةعيبر نب ناماس سلج مايأ طورشلا هذه بتك ىتمسلا فسوينأول(لوقأو)
 " كلذ ناكل ةرفوم اهلهأ ىلع قوتحلاو ةميلس بولتلاو نالجر هيلا ملم لف ءاضفلل

 ا ةساينلاب الهجواصقنو ةرارغكلذناكلناملس طورش هرهدىف بتكولواونلو الطخ

 ' اذاو اولاطًأرئاشملا نيب حلص ىفاوبطخ اذا سانلا اندجوو ٠ رهد لك ىف حاصاعو

 "كلذ سيلو عضوم ةلاطاللوا ولاطأ كولملا حيدم ىف نيطامسلا نيبرمشلا اودشنأ

 ١ باب لال كنا ىلع لكت أين الولوزجع نم كلذ سالو ع-ضوم لالقاللو لطخم

 ُظ ايرتملا قو ةضوعبلا ىلا 6 ىتح ةرذلا ىفو ليفلا ىلا ججرخ ىتح ريعبلا ىف لوقلا

 ١ ىلا جرخم ىتح بابذلا فو ةأرملا ىلا جرخ ىتح لجرلا ىفو ةيملا ىلا جرخم ىتح

  عيسلا ىلا جرخت ىتح يئذلا ىفو كيردلا ىلا جرخت ىتح باكا يفو نابقعلاو نابرغلا

 + فلا ىقو”نلا ىلا جرخت ىح رفاملا ىفو رفاملا ىلا جرم ىتح فاقلا ىفو

 | ةماعو ريطلا ىف لوقلا كلذكو ىلخلا ىلا جرخم ىتح نئثربلا ىفو نثربلا ىلا حرخم م

 ' كيو لم ام 1 كلْؤنأ ةقوو ددعرتك ناو تاكا ةجنأ تارك“ فانصالا

 || زهق اهنم فحصم لكو ةريثك ستك هنافادحاو اباتك ناكناو هنال ةلاطالاب هيف لع
 . الو ىناثل ىلع مج#ي ىتح لوالا بابلا هيلع لطإ ع عيبا ةءارق دارأ ناف ةدح ىلع مأ ©“

 9 ضب اما نوكيب هضءنو فراةسءو ديةتسم ادب وهف ثلاثلا لع مج« يح ا

 5 رثأ نم ار خ يتمو رثالا ىلا راص نارلا ىا نم ججرخ ىتمو ادئاز هط'اشن لازيالو تسل

 إ مكحىلا رداونا| نمو رداون ىلا رعشلا نمو رعش ىلا ربخلا نم جرخب مريخ ىلا راص 25 ناتو
 - عرسأ هيلا لاللاو لق انوكي نا هلعلو بابلا اذه كرتيال مث دا نبات يلع 3

 | ااا تنك ذاافخ هارآ رآ تسلو ةفارخو كيد ةهاكفو حزم ىلا هب ىفذي ىنح ' بس

 ” برعلا ىلءاخ اذا ىلاعتو كرابت هللا انرارو ءاململا بادو ءامكملاا َةَريَس تامعتسا ضل“

 ٍْإ ليئارسا ينب بطاخاذاو فدحلاو ىحولاو ةراشالا جرخم مالكلا جرخأ بارعالاو تلم : انش

 1 ءاذتحالا وءاململا 5 ١" عابتا لمعلا 25 مالكلا ىف دازو اطوسبم هلعج مهنع ى يا

 رولا 6 < لا



 كلذكو 00 4 ّط نطل 2 أءف هماع 00 مالكلا ن م بأي 0 0 2 3

 ىنتكيوهوهدادرتلالو هقالغال بمس «نوكي.الام ردع قدح ١ نأ هل: ثيل اماو ةلاطالا . :

 ا ع

 هيفصيو هحفش و ادح هند .نا هل سلو مالكا ىش :حوو با رعالا بيرغ ن , هطحو

 ليكن 10 هلوضف فذح دق ىذلا ظفللابو ىللا لب الا قطذال ى>هفوريو

 مه ددحجن نا. الا هنع موفي ١ كلذ لعف نا هناف هيف بوشال اصلاخ داع يتح هدئاوز

 دب زنال مهماهفات راص ومالكلان .مطوسملا 0 نانا قالو اركتوأا راش

 ميسو دق ىذلا قطنملا تاق لأ يرتالا ام دخؤيو اه 0 ناب الا مماداع لع

 ثاتك قو هنن 41 13 فقالا رع هلا ءاقاناو راع انا 1 ءهن أرق ةوام-الااذبم

 نم هءهفي نا نكح الو ه.وفالءابطخلا ضعب هء.سولو ينص دقو ىبرءوهو رود مالك س ديلفا

 نمج رختسا يذلا يتطنملا ظل 'دومتو رمالا ةهج فرع دقن وك«ينا ىلا جاتحهنالهميلعت ديرب

 3 زاجالا|«يدبملاراحصلاهنع ىلامت هللا ىضر (نايس ىنأ نب ةبا ءاعم لاق) )ءالكلا عيمج ٠

 نينمؤملا ريمأاي ينلقأراحص لاقل وقت كلذك وأةيواعم لاق ىطخت الف لوقتو يعمل ؟الفت ريح

 دلاخ كترضح و ىط,ةالو ىل ام مال ت و زاجالان ءكلأس ال م ءلبتالو امال ١

 كلوقو لول : نممضتم "طال كلوقناةلهو لوأدنعو ةهدبلاب فرع امل ناومص نا
 5 عام 5 . 3 2س - / 7 3 0 -
 انضعمل لاق الثاقنا ولودوضرو هورا أ ىر'ا م ثيدح ادهو باو ا | نوصع# 0

 طظفللاو فورالاددع َةْلَق هي 2 سك اجيالاو زاضتالا لوش هيأ

 شفخالا نسسحلا ىنال (تلقو) لاطألا وهفرادقملا نع لسضف امف هرطشب مارفالا يلا

 مهفنالو اهضعل موش 0 : امو الك ةءورقم كعك وع ذل ملف وحتلاب س انلا رعأتنأ ٠

 مضأ + ل ا>ر نأ لاق موهمملا ضعل رخ ؤنو صل ملا شعب مدقت كلاب امو اهرثكأأ م

 نوع دت يذلا مضوأا اذه | خعصو ولو نيدل 0 متسيار ا تك

 مورفملا 00 اذه 2 ١ 2 ةلاثملا ىت

 ل ا 2 | لابام.٠ 900 بسكتلا ىلا 9

 ,هل

1 

 5 ١
 7 او 5 ذل

 ا

1 5 

 زا

 ل ويم

1 

 و
20206 

 نو ويل ك

0 

1 
 1 ا

7 



 16 ظ

 1 | فان لهأ نم هل دل وصح دعف دنع ةملعب ةاكوأ هدو هس رف قىرح املا َ 6

ُ 6 

 "هس صم رل سس التت
 .٠

 21 لسا يا

 رعاشلا لوق ىنعم مهفتبو بيعلا نم هفوخ زو م

 0 || دطانلا نع هب عمري وادم ىلا ظملا نم جا ةيورلا نم هيفاسألا نورنا:
 5 رم : ولو د هيفف رز

 ”ة 2(:

 1 اح ريصي, ىتح ري_سيلا الا مايالا قم را نائرحلابو لامعلا ضعب نم

 - ىلعالاهبتكيالنأاباتك ب كن يقيشوهنادلبلا ن كل املا بوردو لع

 ظ تح كلذب ىنرب ال غرفتم ملكو رومالاب ملاع مهلكو ءادعأمل مهلك سانلا نأ

 3 0 ةنتف باتكلا ءادتبال ناف ريطفلا ئارلا: قل هريالو الفغهءاتك عدب

 '  داعأ ءاهاو سفنلا تداعو طالّححالا مما رو ةكارأبإ تلكعو ةلطلا "كم
 2 كني

 2 نم صشا ةهءالسلا ىف هءيط لزو نوكي نم فقوب  هلوصف دنع فقوتف هيف رظالا

 ا ب
 3 راثك او ”يع مهب جاي ىتح *« هولخ مونلا رثت ثيدحلا نا

 7  ىرتعاام هىرت_٠« نا فاخبف رسوالملا ىفرجم لك لثلإ ىف مملوق دنع .فشو

- 
03 

 - مزعي نم رثك أ مف هاقعو هب دنع بداؤوملا يرتميام هرتنعب ملا بحاص نأر يبل

 2 اةءارأف عابطلا نكاس وهو تورقلا: ًادتبا هنال ةئام برسذ يف رق

 | قف دازف ةرارحلا هفف عاشأف ةمد كرحم ترض املف للقالا ق باودلا نا نوكسلا

 )يدب ءرثك أاءف ل- آلا بحاص كلذكو راثك آلا ىف يأرلانا بضنلا هارأف هبضغ

 وهو نكم | لالقالا وفم تاكو كر اد ةم ديرب وهو باتكلا

 3 0 الو ندرس 1 .ازيفكفويتتلاب ن .كي ملزا زا لقاعلا نأ ( رلعاو )دعب أ راثك" آلا عم

 1 هبا نق هنمابن برقأ هظفل نا 0 نيع ىف جيلا هنم هنبع قدح

 ئ | نع نم هلا دبو سفن نم هثدحا ءىب ل ةح نآل هلو 12

 0 ل الو اهدس ةماخنأو المخ ةطخملاك دلولا اهناو تناك هسفن نمو تاصف هرفوج

 كنب تناك ىتحنكت مل ةكرح كرابظاو كنم نكي مل أيش كئزج نم كلجارخا
 عج هز قوق ةتكو ةمالكب . هتتتقو هرمشب لا 3 كلذلو

 0 جاتحمال يتح هيناعم مارفا ىلا هنم جوحأ ءى ىلا باتككلا سيلو هتمعن

0 
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 00 يووم وصي نك اموت وج عدوي ظ سوعرو مجد سب هبوب زوبر نبدي سوت اعل . 2 11 ا -# 7 - ١

 كيلر ةكيلل مانظح نسح امل مهمالا هكردن نكت مل امانكردأو مهريثك انليلق
 ان -اوح هكردت امل انب راجت يهتنمو ان رطاوخ غلبهو انتّوق ردق ىلاانأل ولو ةفرعملا ىلا انبيس

 رطاخلاواميقع يأ رلاداعو ةعزعلا تعفتراو ةمملا تطّسو ةفرعملا تال انسوفنهدهاشنو

 نسحأو ارامخ اهنم فرشأو اعفن مهبتك نم رثك او« لقعلا دلبتو ملا ”لكلو ادساف

 ةئءيس لك فيرعتو ةمكح لك نعرابخالاوةرلاو ىد!|اهيف ىتلا ىلاعت هللا بتك اعقوم

 لاقو فحاصملاو راحلاو فحصلاو حاولالا ىف ىلاعت هللا ىتك تلاز امو ةئسحو

 (ءىث نم باتكلا ىف انطرفام )لاقو(هيف بيرالباتكلا كلذ ملا )لجو زعل

 نقد نمل انيس نود زنا يقرو ناتكلا لها ليجنالاو ةاروتلا لهال لاّشو

 نم نا اودجو ام ربك !ةريتملانماندجو دانا عانق نلف لآ 0
 منع امو هدنع ام راهظاب ملاعلا رظتني امف ندسجو ام ربك [ةريملا نو 20

 ديقتلا من ىوحو رهدلا حاصو لوقلا نكمأ دقو همزاب ا مايَتلا نمقحال رصانلا

 ناسنالا د سيلورعلاو نايبلا قوس تماقو لهجلاو ىلا دسكو ءاملعلا سير تبهو

 فرصو ديد-ش ضبرلا ماهفإ ىلع رب_هلاو هفقثي اموةمو بر دياناسنا نيح لك ىف

 جاتحي امبو اديتع باتكلا ناكم لك ىف دج ل .هثم دشأ ماعلا ةبلاغم نع سفنلا

 دايجالولو ه:- هنا دح ماناو هر هع للا 0

 تعزو ملا باطل ءالؤه م.ه تكرح امل اهرضتخمو اهنيبءواهتسحو لكلا

 لعق 3 وشما رات ىف نوكت ناو لهملا لاح .نم.تضاو بالا

 رابخالا نكس ال ناعم لالا ءوسو لهما نمةرضأطاو لاخلا 0

 نأ لبق اوهمش هنع ىلاعت هللا ي طر رمع لاق كالذلو ريثكلا مالكلاب الإ هرادق# نع

 أاماع نيسمخ ءايمفلا سلات و نارقلا 3 راثآلا بلطي را

 هأيسشاو ةفيئح ىف ا تك ىف رظنب نا الاوه امف اء ضاق لعجالو اهيقف ديال ومو

 هنا نظنف هءابب رمت ىتح نينك-وأ ةنسس رادقم يف طورشلا ىتك ظفو ةفينح ىبآ

 ا

 - - لس: همهم

| 
١ 
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 3 . نامممأف ةذا ةحارلا عمو ةحا 1 تاَحاوف رمال نأ

 كلذ لكف يهو نوبيديونوئطخ ونودعبرو نوبرةياولازامفةريسلا كلت ىفاهءأو ريس
 0 مكن امان ودشام كلذ ةفرءمنءاو د_ثىتح تن رءامر دق ىلع مه مهتطخمو مهم ومن

 ١ | .اناوأ ةاضانوكيذأنم همك عي .جواخمال كلذكو#ىوتساو مت يتح كلذ مامتال

7 

 عن . عضاو ىلع ىرذن «ىلع جاجتحالاو باتكلا عاناطصا ىف بيغرت- !اىلا لوقلانب عج دم )

 ٌ 0و :ارسو سانلاىوام«ةفرعمىفةءعنااركش نءنالوقأن(ىتكلا
 1 | 13م ىدسلاملضناو واهجناو مهداشرارخ وتتذأو مهعوقت ىوهتاوؤم لقت للتحنا

 / مهداش راىف غلب ابتكلاةءارقنا ىلعهرشن لثت هيفةمعنلا يقبتسل نإ وهلذب لثع علان اصب

 . ةياىوقتوةيبصملا طرفتولاظنلا رثكيو عنصتلا دتشي ىقالتلا عم نأك ذا مهيقالت نم

34 

 3 نم ءايحتسالا عم ةسايرلاو ةاهابملا ةوهشو ةباغلا بح دت-ثي كاتم ةهحاوملا دنعو

 - اذاو نيابتلا رهظيو نئافضلا ثدحت كلذ عيمج نعو عوضملا نم ةفثالاو حا
 نع تيءعو :فرعتلا نم تمعنتما ةئيهلا 3 ىلعو ةؤضلا ةده ىلع بول- هلا تناك

 ل ةجملا ةءاصاو ةينبلا كرد نم « منك ةلع مكلف تيسلو ةلالدلا عضاوم

 00 مدعدقو هلّقع بلاغيالو هسفن يهاببال اهيناعم مهب درفتملاو اهسردب دحوتملا

 هيلق حجري هفلؤم مدقتبو هي>اص ل_ذطش دق باتكلاو . للاغي لجأ نمو ىهابي هل

 ٠ داجوو ناك هيفام رهظيو ناكم لكب أ رق باتكلا نا أنم# روءأ أب هناسل ىلع

 ل ا لخ] كلذو راضمالا نيام :دمايتو زاصعالا نيبام توافن ىلع نامز لك عم

 د متادهو ناسالا ةلتانمو:ةباوملاو ةلاسملا ىف عزانتملاو باتكلا عضاو ىف
 دو لّقعلا بهذيو 4 تك ىقبتو ميكسملا بهذي دقو هنوص غلبمو ا سدت

 نم تود اهنكح ب بنجع نم 0 ا يد ستاير -

: 
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 فاش فاك ىتابلاف ةرسذمو ةمولظم ةصوقنمو ةناتخم تناكناو سانلل غالب اهيف

 ه.فن ىهتنموانيكحاميلعف(رعشلا ةليضفامأذ) ةلماكلا مئابطلا طل ةلاليمكت ناك ابنم يئاغلاو

 قطنملاو بطلاو باسملا بتتك نم سانلا ىدب /ىفام كلبسحو ٠ لوقلاءانب ىهتنا ثيحويلل

 تال آلاوةمعطالاو رامعلاو غابصالا باوب أو ةراجتلاو ةحالفلاو نوحالا ةفرعموة دنهلاو

 تانوطسرقلاو تابالراطصالا ىفو تاما ىف ىنلا ةمفتملبو ةمكسلاب مكوتأ مشو

 در وزاللاو قوق لاو جارسالاو ءاسفيسفلاو جاجزلا ةعئصو تراعارقا ةئرعم تالا

 ناطيإا قياءثو يشلاو رداشنلاو اذيمل مكلو*تاجراشقالاو ثاجبنالاو ةب رشثالاو

 60 فاتن فلا جارختس اوجدرزاا ث|ص 0 مب وهلا ىلا أهنم 00 درونيطاسالاو

 لدعو يذادلا تار جارختساو تاقارملا لمعو تاذايلا ذاختاو شيلا قيلعلو

 ةزرذملا ريغ ةر.سملا ةريدقملا نفسلا رحبلا ىف ىرجأ نم لوأ (جاجلاناكو تابايدلا .

 ضعب لاقاذلو لماحلا لمع نم 1 ٌوَجْوْلا تاوذ ريمغغو ةحطسملاو ةنوهدملاو '

 3 ءايرك الازاجر ٠

 ل الحاع ىبر هانخأ #4 الما_ىلا لمع قاخ 5 ل

 (رخآ لاقو)

 ضيشن اهدا 0 #4 صبي هيض ش

 دلوت | هب رهاذ م م هع ىذلا 5 ىلع 0 ا 0 ضرالا هحو ىلع نيصلا 5 ع

 يتأ دو«الا نمثاذاماو هوجرختستمبشلا لا ىلعو ىنيصلا مامت نع ةعفتملا نس د

 متلو« مكل أيتام عيج كلذكو ناصقنلاو ةدايزلا ىف ىف م. نزولا "نم ءاضأام
 0 ملء نم قاقتشالا مل. عتسااونوككنأ اما نيرصأدحأ نم كلذ يف نوجرخم

 تازاسملا نأش لوأ نا متءلعدقو قافتالا قيرط نم مكلا أيت كلذ نوكي نأ اماو
 توذتفاخو ا دستور , نا نيلاحرلا ت ترمأ ريت نإ

 ©( ناويح- 5)

 0 00 او 7 مقخلا ب تاهل رفصلا ف ريحالا دب + .ند ٠ قطانلا طوهسأ اقأفثا ت تسقؤل

 طب نزل” حيي

 77 ا



 طررلا ( ل

 ' قذاملا ىلا "زر نيب انويلا هلا ناسلب 0 "5 ناكواو ممالاو للملا طوطخ نك

 لقانلاو ىنعم ا دج ىنانويلا ةغالب رادقم نع ارصّقم ىبرعلا ناك م ةبب رعلا ناسا

 . رافتغالا نم « ادب ةيبرعلا ناسل ىف هتغالبر ادّقمب ضرب ل ىذلا 6 ا دما

 ١ هتخسن نا كلذو نيخسانلا فاما تاف ١» الأ نم 4 أ ريصي 5 * زواحالاو

 خسف مئأطخلا ابمد بال
 نم هدب زب نم“ هةييملا كان نم هل

 ”ويدعب يذلا ًاأطخلا

 ' هلاح ىلع أطخلا نمرادقملا كلذ كرت, نم كلاذب ضراعي مث هنم صقتبال مث ةخسنلا

 ” كلؤ» دارا مب رلو هتخ: ىف هدجبال ىذلا طّمسلا حالصاهتقاط نم سيل ناكاذا

 ' اللا رح نع تاقرو رشع ًاشنا وكيف ةطقاس ةءلكوا انيعتصت حاصي نا باننكلا

 . لاصتا نم ةعصوم ىلا هدر ىّتح بدلا كلذ مامتا نم هيلع ر سا ىلاعملا تف 'رشسو

 البابا اذه هزجعا دق».:: ميكحلاو رحاتساا ضراعلا كلذ قطب 20 مالكلا

 اذه ريصنر م " احالبصماأصلا دازو دسافلا حلصا دق نب 1 ذخأ , هنأ كلذ نم بجعاو

 | ]وألا قازواا ةريس قاثلا :قارولا هيف رسيف رخآ.ناسنال ةخن كلذ دين ناتكلا

 .اطلغ ريصي 32 ةدسفملا ضارغالاو ةيناجلا يدبالا هلوادت باتكلا لازيالو

 . طاطخلا هروأدتتو داسفالاب نوج رثملا هبقامتتا باتكب مكدظ امف اتيصم ابذكو افرص

 ا كف اولاق ةءعنصلا يرهد د دالبملا مداقتم ب باتك هلثمب وا كلذ نم رشب

 ماقام ىلع بد مالا ناك اذا رخ الا لاق ققملا رعشلا نه ابلهال عقتا ابتكلا هذه

 مهو هتاهمو هرؤسو هالضفو هيف هده اش نا أمولعم س هلا مازأ أم ىلع لاشلاو

 رح صعتنلا لوادتو داسفلا كلذ ىلع هن وق تار“ 'و ميضلا هد ىلع هلاح ربظم

 317 لوحوه نا رعش ىلع ميدقتلاو نايبلا ىلع ليضفتلاب قيقحو ميظعتلا
 ةحالطصالا عفانلا نمو طوسبملاب سيلو رودقلاب الا نم دعب وهو هلها ىلع روصقم

 5 تال:آلاو قافرالاو تاعانصلا نم ملاعلا ىف يث لكو ةنيب هتقيقحم تسيلو

 3 2 : لثم مكنيو انني م تبتك انه اهوراءشالا نود تكلا هذه ف تادودح

 7 !الو ريثك بنك وجاجحلا هألوت امم ىطشجلا لثمو سونيلاجٍباتكلثمو سدباقا

2-3 
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 ييتلاوة دنولا تل سك قالوكادع ءاملعلا ء ءالوه نه دحاوب ىفياجركم تب اا دن نأو

 ” لجو زع هللا نعرابخإو نيرد 201 بتكلا هذه تناكول فيكف نوحالاو باسأعاو
 عئاباتلا ىف ىناعلا حيحصت ىلع ملكت نا ديرب ىتح هياعزوالامم هيلع زوجا

 نوكيو هوجوال هنالاءتحاو رابخالا هو+و ىف ماكو ديحوتلا أد ودعم كلذ نوكي 3

!' ١ 
 - ا 5"

 ىتحو زوجالاع سانلا ىلع زوج امبو 0 الإ م ىلاعت هللا ىلع زوماع 00 كلذ

 ةيصاخ .اهلعجيف جرخما ةيماعلا رابغتالا بإب من ىتلا تالباملاو صاخلاو ماعلا رب 10 مع

 نارق وه ىذلا ريخاا هم امم رأوه ىذلا ريغلا هصخم ام ريخلا نم فرعي ىتحنو
 نوكيام فرعي ىت>و مومعلا نع هلّدارلا لالا وأ ةدانلا هد لّمملا هصخن امو ٠

 مسا فرعي ىتحو بذكاالو قدصب ىمس, نا زوجيالامو ايذك وأ اقدص ربخلا نم ٠

 كلذ بان ينعم ىأ دف دنعو عمتجو لمتشا ينعم 3 ىلعو بذكلا و قدصلا 1

 لاحلا يمسي لهو لاخلا ليوأت»ىش ىأو حيحصلا ن ٠ لاحلا ةفرم٠ كلذكو مس لا :

 نوكي عضوم يأ ىفوبذكلا مأ لالا ش ء>ذأ نيلوقلا ىأو كلذ زوجي ال انك

 لصفو ةهاتكلاو ىحولاو مادبلاو لثملا فرسن: حو مع أ بذكلاو مطقأ لاخلا .

 ا مالكتلا ةينبا فرع ىتحو راصتحالاو طوسبملاو روصتلاو رذبلاو لك 00
 كلاذ تكفرعب مل ىَمو ريشك نم 0-1 يذألاو ميمهاش 2 و تاداعو .

 ةتارلا المنا 22 ادضا ندلا ىف ًاطخلاو نيدلا مالك ليوأت ىف ًادخأ مجرتلا ٠

 مح رمملا ناك اذاو مداونب اب قش ف جلا ةشمعملا ضع ىفو ءايميكلاو ةفسافلاو ةعانضلاو |

 مجرما لعامو لامكلا نم هناصقن ردق ىلع ًاطخأ كلذل لكيأل مجرت دق يذلا

 هماعامو ةيفخلا دودملاب هءلع امو ةيمودنلا رابخالاب هملع امو ليلدلا هيش نع ليلدلا

 ضعبل ةفرامخلا ضعبي هماعامو بتكلل نيخسانلا طاقساو مالكلا تاطتست حالصاب
 ةبئرم ناوكَت نأ دب الو ةيرارطضا نيكل دب الت امدقملا نا انملع دقو تامدقملا

 الصنماتزمو الوم طوس وءاتع ناو ل قيراعبلا نباو دولا مخلاكو
 ءالقالا ىف هالتخاو تاغللا هتلوادن دق تاتكب فيكف ل ىذاج نمو قيف 3 2 :

 مد زم

000 

 د
3 

2 
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 لع ع هءارش
 0 اراهادا لعردتب فيكو را ىلع بلو لك ولا مزاي اب موقيو اهيف ةنامالا 0 رس
 يرن ؛ هاج

 معو

 مزيلا ىوال اهنا

 يوغلا ٠

 هلا
 ا

 ل لوس ا معنا ين

 ربك رز ب د
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 2 تامانسلا كمل نبل ىلا لاذوجان مالا عب و 00 رهشلا قوزومجم

 ,هثبدح قفارأا هوجو مهفرعو نطفلا باوبأ مها بوبو شاعملا مهل مان أم لك ىلاو
 هلا ةلماش كلذ يللا ةحاحلاو 0 رقك م هديعإو مهرجأك م مقاتمأو 0

 ١ ةاهزأ ابضعبف سرفلا تادا تلوحو ةرئانويلا مكح تججرتو دنبلا سك لق"

 5 3 00 ركلاخ ليل هتررلا ديكس تارسولو الع نفعل اذ اهو

 / ' | مهتك ىف مجعلا ه 6 1 ايش ث اهناعم ىف اودجنمل اهواوحول مما مم

 لارا م ةمأرل أد متتكلا هذه ت تان دقو”بمكحو مهطفو مهشاعل

 نا حص دقف اهف رظنو ارو نم 0 انيلا تبث ىح ناسا: ىلا ناسلا قمو

 هطوحبورعشلا ردن 1 لاق من ر.شلاو ناينبلا نم ر / املا ديبقت ىف غلا بنكلا

 ا ق>و هياعم صئاصخ ىلع ميكملا لاقام ادبأ ىدؤيال نا- جرتلا نإ هل جتحو
757 

 ىدؤبو اقوةح اهيفو نا ريال هدود جح تايفخو هناراصتخا قئاقدو هيهاذم

 3 01710 ملعلا فذ ا ا ىلع اهنء رابخالاو اهيناعم

 نبا | ىلاعت هللا همجر ناك ىتمف همضاوو باتكلا فاؤ«لثءاهجراخمتاليوأتوا,ظانلا
 0 لثم عفقملا نباو ىليهو نباو قبف ن :باو ةراضأو ةمعان ع نباو قيراما

 جلا سش ىف هنأيب نوكي نأ نم ناججرئال دءالو نوطالفأ لثم دلاخ ناك 2

 ظ با لوقو ةلوزملا ةغالاب س انلا لعأ نوكي نأ ىنبليو ةفرعملا سفن ىف هملع نزو

 فاق | نيام ملكت كانط !كتذنجو يني قر

 ! 0 ضرتتو اهم ذخأتو يرخالا بذي نيتغللا نم ةدحاو لك نال امهياع ميضلا
 ”0ةئاولاب ةرقااذا ةنكمتك هيف نيدمتجم امهنم ناسللا نكمت نوكير كعيكو
 7 نا كلذكو ا.هيلع ةونلا كلن تغرفتسا ةدحاو هنغلب ماك ناف ةدحاو ةوقدل

 دابلا ناك املكو تاخالا عيب ةمجرتلا نوكت كلذ ب
 .ر ناردجاو مجرتملا ىلع دشا ناك لقا هن ءاملعا اون قيضاو رسعا لعلا نم



 كندا 5

 اهو نايكي همك رضح نم ضعب لاّقف كلذ هبشأ امو زياهدلا لع دقملاكو وادا

 نورقلا نم قافرالاو باد' "هلا .تاعانفلاو تاغالبلا فونص نم ءاملعلا تنود

 ةىكملا نال ادر 51 اردق مفرأو اركذ ىقبأ ةيقب هل نمو ةبلاخلا م هالاو ةشاسلا

 ليحل زك ذلا 'تحأ نمل ةنود- الا ىف نمحأو هب افتالا ةمج نسال ١

 كاؤلملا أع نم ةنالودلا قاطو ةراعطا نان للان بتكلاو

 : 0 0 كذب اومده دم مهثادعأ رك ذ اوتيع ناو مهلبق نم راثآ لعاومنمطي
 مالسالا مايأ فمه كلذ ىلعو ةيلهاجلا مايأو مجعلا مايأ اوناك كلذك نوصملا رثك أو

 لك دايز مده كو ةئيدملاب تناك ىنلا ماط آلامده امو نادمغ ةعموص ناممع مده اك

 ناورم ينبا تاماشلا ندم ءانب انباحصأ مده امو ضاع نبال ناك منصمو رمق

 ا وسما هيلا قيرانلا لهسو هليبس ججهن نم لوأ نسا ريذص داليملا ثيدحف رعشلا امأو

 ظ سومياطب مث نوطالفأ هءاءمو نسِيلاط اطسرا بتكوةميبر نب لبلهمو رجح نب. سيلا
 ل-ق بامحالاو روهدلا لبقو روهدلاب رعشلا ءدب لبق نالفو نالفو طارقب ىذو .

 ١ رجح نب سيلا ءىرصا لوق راشلا ةئاد- ىلع لدنو تاقحالا ٠

 ْ اوردغذا نولخادلا هعيض .* انس اونتبا فوع ىن نا

 ظ اورضن نم بيغلاب عضيرلو * هيراثخ مهراج يلا اودا

 رفثلا اهكح ريع ت2االو * سدعالويفو ىريم ال

 رومغالو -: ةباع ::رضقال + هش: قو ربوع نكل

 ةالّصلا هدياع يبنلا دلومو ةرارز توم نيب ناك مكو ةرارز رم ناكمكرظناف :

 ماء'ةثامو نيس مالسالاب هللا ءاح نا ىلا هلاندحو رعشلا 'روظتسا اذاف م السلاو

 برعلا ىلع ةروصقم رعشلا ةليضفو لاق ماع ىتئامف رابظتسالا ةباثل ا ناو
 ولقنلا هيلع زوجيالو مجرت, نا سل علا نترعلا ناسي مالا نم ىلغو

 راصو هن« بجعتلا خا طةسو هنسح سهذو هنزو لطبو همظن عطق ليج

 لوح ىذلا روثنم لا نم عقوأو نسحأ كلذ ىلع ادتبأا روثنملا مالكبلاو روثنملا ما

5-2 

 بوح د يس حسم - 0 ل 2 _ -

 سمودسجمم ٠

 ةجججحجبس يس دس



 002 "ت0
 1  ءاوهلاو ةتمالاو دادملاف ملا منصيإأم لثم هنانسأ نطايواهالقو هحراخ ىفو ملا

 || ]0ك اماهتم فرعي تالالدو لئاوم قلخو تامالعو روص ابلكو ساطرقلاو
 ”ناولالا كلن نم اروصم ناك ام اهنم فرمدو ًءام_سالا ىلع اهدادرت ةرثكل روصلا

 3 مالا ىلعاكبلابو رورسلا ىلع كلحضاب اولدتساىراصبإلا ىلع اهراركتت لولا
 0 و ت ايما غيمج روصو تاراشالا روص بورضو توصلا يناعم اوفرع كلذ لثم

 - عدوو ءارغالاو رحزلا ىدلا مهف كلذ لثم ىلعو همسا | باكلاو هيدل نوئجملا فرع

 3 - ىأر اذا يتح توملا عفر عم ةبادلا رضح دتشا ثاذ لثعو ددهتلاو ديعولا قونخلا

 . ةطقلإام هل ىقتلي نا لبق بملا طال طا هيلع ميقلا م ا ىأراذاو مدح هاش

 سانلا نئازخ ىلعو ريثكلا لاخلا لاوءالا ىلع لخدل متاولخا شوقنو موسرلا الولو

 100111 ةكسم املوأ قر م اهم ةمأ ضرالا ىف سيلو ديدشلار رغلا

 ” كانهف ةدايملاوةنايدلاو ةءابجلاو ناطاسلاو ةكلمملاو كلملا باحصأ امأف طخ ميلوالا

 ” نكا ذك متينلادنسلا ومزملا و طا جرذمالو مكحلا لاملا و نت !باتكملا

 ' عر طفانتحا ىف دمتعت 2 لكف ةديبع وأو ىلكلا نباو مكيرأ | ل لاق كلذ ناك

  برعلا َتَناكَو لاكشالا نم شو بورضلا نم برض ىلع ايناتع تيصحمو

 | ىنملا مالكلاو نوزوملا رعشلا ىلع كلذ ىف دمتمت ناب اهديلخم ىف لاتحم اهتيلهاج ىف
 ١ حمالاو بغارلا رعاشلا ىلع نايبلا ةليضف ديش رعشلا نا ىلعو اهناوبدوه كلذ ناكو

 - كيش نا يلع مجعلا تيهذو هب حودمملاو هس .ل| بوغرملا ديلا للعةرثأملا ةل.ضفو

  رضحلاو نئادلا اضيورخطصا اضيب ريشدزاينبو داديب درك لثم اونبف ناينبلاب اهريث اه

 .كراشن نا تبحأ برعلا نا مث لاق سيواونلاو روسملاو رطانقلاو نوصحلاوندملاو

 برام رصقو درام رصقو نارجت ةبكو نادمغ اونبف رمشلاب درفنتو ءانبلا ىف مجلا
 ابني نه كالذ ريغو قاب الا زعو درام درءاولاةدرامو درفلا قابالاو بوعش رصفو

 هالالا ءامسالا تيررش حيبتالا«ناينبلا فيرش حبيبت سرفلا نكن مل كلذلو لاف

 هرح ىلع فرشلاو رضخلا بابقلاو تاماسلاو سيواونلا يف مهعيخصك تاتويبلا



 : كرا

 مهلتك انبا انبا لينا نمو ركبسلا لوقا ضع هل ةءاكىف يرتحبلا رك ذ دقو ١

 لاقق ةلحلا

 هتك يف م تقرب * تحتتا مث هالقأ تحداذاو

 ىف ةيكرم ةقاحو ةراجملا ىف شنو روخصلا ىف ارفح باتكلا نولعجم اوناكو

 مال اخعران ناك اذا رفملا وه باتكلا ناكاعرو يئتانلا وهباتكلا ناكاميرف ناينبلا

 هرك دديلخنودمرب بفرشءانخأ وا اهدط ىمرب ؛ ةظعوم وأ ميظع سأل ادبعوأ ميسج

 برام دو# ىلعو دنق ر.س با, ىلعو ناوريقلا باب ىلعو نادمغ ةبق ىلع اويتك 6

 ةرو, ملا نكامالا ىلا ودمعي اهرلا باب ىلعو درتلاق اب الا ىلعو رمشملانك راىلعو ٠

 سوردلا نم اهعنماو روئدلا نم عضاوملا دل ىف طملا نوءضيف ةروك ذلا عضاوملاو 1

 تلطبل طواخلا الول لوقأو رهدلا هجو ىلع ىسذتالو امص نماهاري نار دجاو ٠"
 لكو نامأ لكو قافنا لكو عاطقا لكو كاك_ملاو تالجسلاو طورشلاو دوهملا '

 ىف نوعدب اوناك هيلا داة-الاو هب ةّمثلاو كلذ مظعتلو فاحو راوج لكو دّمعو دهع ٠
 كذلو نايسنلان م اديعبتو سم الل امظعت ةيدملاو فلملا رك ذ مهل بتكير نم ةيلهاجلا ٠١

 تافتو ركب نأش ىف ةزاحنإ ثراملا لاق

 ءالثكلاو دوهملا هيف مدق *« اموزاحلا يذ فاحاو رق

 ءاوهالا قزابملا قام ضمن #١ لدهو ىدعتلاو ولا ردح

 قدك َىَح قرا« بتكلل لاقي 0 بتكلاو فخصلا اهم دارب سيلا قراملاو 85

 الواو قرش طوطألاو موقرلا نيب سريلو ناماو قاثيمف دووع بتكوا ند بتنك 18

 سيلا نيب سيل ورجال 0 2 دا لو زبلا تال كاهل ع :

 ا باتكاهلكو طو 5 اهلكو قرف اهلك موقرلاو طولا نييالو قرف ضل 1
 ءاو هلا ىف ىف مطقللا توصلا نم ةروصملاو ةغومجما فقورألا نيبالو باتكلاو 1 طخلا ٠

 ةيوجىف عنصي ناسللاو قرف ساطرتلا ىف داوسلا نم ةروصملا ةعومجلا فورملا نمو ٠
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 1 ا

 , 10 1 0 ايباذو 0 ا

 يي او .٠ ب

 هماخلو 0 كاذكو * اهيا 50 بهو ٠ له
 هينا

 هماسحت هم فهرا كلا »* ةددما د-ءاولل من هلا ىد_ها س اجرا نو سا تا

 و رح“ اق ا هدول ةفالملا هلو 5 اهلك شارف ف 7 ملا هلو ل ل |
 طخلا 13 ىاذحلا ةءامح نب نسمحلا لاقو : هي 2

 .عئاط نسلا فرو رحم ىدصلا مصأ « ىملاع لقري تأب يرس كنيلا

 عماس وه ام نذا الو ناسل *« هلامو هيلا ىحوب امي ريصب

 عباصالا هتثئءثحام اذا هدل * هرسب حاب ىلقلا ريم ناك

 علاضالا امةفص عواض نمالو « هدمت ثرف ريغ نم ةّترهل

 . تارزلا كاملا دبع نب دب مدع يئاطلا لاقو

 لئاسرلا كنلس ارذ_ءابتغأ 8 اعزاون كيلا اروص تحرامو

 لصافملاو ىلكلا سالا نمباص) * هنابشثب يذلا ىلعالا ملا كل

 لفاحلا كلن كالملل تفلتخا املا * ابئيجصالول ءاللا تاولالا كل

 لساوعدنآ هنراتشا انملاىرأو * هبامل تالتاقلا يعافالا باعل

 لباوبرغلاوقرشلافاهراث آب * اهعقو نكلو لط: ةقردل
 اجار وهو هتبطاخ نا مجعأو « بكار وهو هتقطنتسا اذا حيصف

 لفاو>:ىهو ركفلا باعشهيلع * تغرفأو فاطللا سجخلا ىلفتماام اذا

 ' لفاحجلا مايللا ضيوفت هاوجنل * تضوقتوانآلا فارطأهتعاطأ

 لمان الا ثالثلاهنحاون ثالمخ ه  تددشونارصنملا هنزهر دقو

 لحان وهوهبانخ انيمسو ىضن *«  فهم وهوهنأش الياج تيأر
 لداعف هيف مكحلا امأو نادف *« هؤاتلامأ ناورم ىبأ نبا ىرأ



 ثرلصلا ينأنب 7 لاقو

20 

 10 اكاد لضف نيفتعملا يرتعل 3 يلع: اتنبو ايراح ا
 0 د اهفرل ١س
 7 6 1 دي طفلب مهللعلم »# 0 مراكملا نمخأرت ىف

 1 1 9 نسبا دك ةنوز< ىهف اهجوز لف ةأسعا فصيوهو رخآلا لاقو

 1 , رب لوذخ يتم 1-0 ١ لع » اي اشو ناك لكلا

 , تنا#

00 

 3 ا ىصحلا طن ىلا اهاعد ملال نأ امج وز نم الضايسأ لو

 تثي ا 8 بي ماشه اندشنأام طخلا ىف اولاقامو دوقالو قع لاهم لصوال هتمنل هنا 8

 ا هرج 0 0 نإ دبل وأ /| ايف يمول ةديدق يف يدنكلا عنمملا لاق لاق ىلكلا فاسلا نبا
 0م

 يل

 وا مالم 2 همالقأ نم 0 مار د هداجحأ مالغلا 2 ا 2

 ل يا ند 00 و علل #1 #7 لئام ةماسلاع 0 3

 ٌّك
 077 ياها طقنلا اعانبل #31 أهو انبءاشي اذا فورملا مدد 3

 ا 8

 ْ 7-9 هماخسلا اهمول ريسأل ىتح #2١ 77 دادملا ثفن ة هفوص نم

7 : 21 0 

 1 6 5 2. همالت نم روفظالا ةمالقك #2 هشة ةريعش نم مصعف ينك 2

 00 تس١  هماءالت يف دازفدادملا ىّبس * ىوتساف مءالت قش ل 0

 0000 هماجمتسا ةاللا خلقا ه1 هلا هوم 1
 55 وى ال . نم لكب 2 6 ا

 1 0 , مس 0 نم د نايبني د هل ةنسلاب 6 3 :

 1 در رسمه 92 اهتز مسم

 1 4ك ري 0 مجم #3 ااا 3 2 0 ٌؤاده و 5 .

 00 غد هماثاءارو نم علم ه4->و 0 تار دا لكزنلا امراحل كلاق 4

 1 .رص ” للا 34 ع 38-7

 ذي : م..  هماييهدانمهركتت نيملاف « ةمدأءارتماف ضيبأناكذل |
 0 2 نتا : (١0ر 3

 ش 1 ريا 1 ةماع لزرو نمو نيديلا 000- ةنروم أهماع لزيرو نه 02 0
 «(ناوبخ -©62 ب رسبلاو ينل اسس سا 1 4 م

100 

 إ 8 1 . 7 0 / 4 ٠
 يرو رع ردنا سهما 0-7

 ١
: 2 > 1 



 مع اةفشأ
 ويلا 0 ىك كبا انك ١ز 03 لاقو هرهظ ءارودنأ و انيك لاقو هموم

 نكلوذايسن ظنملا كاذ لخدبال ة هظوفح تناكل مهلامعأ بتكت مولوابيس> كياع

 قاسيهأوريذحتلو رادنالا يف غلب أو دكو دكوأ هخسنوظ وفا باتك نا مع زعو ىلاعت

 5 سأ> م-هيف ناكو رحازلاو فا رلاو ىداألا طخ وهو 7-7 5 38 مأ| يذلا ىر'ىلا 1

 ل ١ ع
 00 : مرش ل ا مهاد ل

 ! 21 6 رو اه هرم
 2 يلا و ط.طاخالا كل مك قانغ « اور عادا سيجا طب راضع م و

 | ارا قرم و م سل اس كت أ و ا
 ري طب انلاقو نيعلا ظ#و دلأ قيفصت نم نايضغلاو ةملا

 2 ست

 ا ! يقالخأ ضد أموي ترك دكت اذا * 57 ' نم نسلا يلع نءزرمتل ا

 د ظ ةمرلاوذ لودي ضرالا ىف نيزاا طخ ىفو هو

 )0016 ملوءرادلا فطخلاو ىصحلا دلك. هو رق ةليخ ىلاَم ةيشع

 3 2 مّقو هادا ين نأ رغلاو 0 5 هديعأم ملا وغاب طخ

 - لاققذرككو ن رتغاو نيبس اذا كلذ ىلا نوعزفو ءاسذلا ميخص ةغبانلا رك ذو
 70١ دهاوتلا ىدتلا نامر نابخضو 6: لزنم لك يف ا نططخو

 21 ةااصااىبأنبةيمأنب ؛مسأقلا لوقو هومومملاهيلا عزف كلاعت أو لجخلا كلذ يلا عزم, دقو
 ناديعلاب تاللا سملتل ٠ مهو دنع ضرالا نوكأ ْ

 معلا م نط ة

0 

 ”ناولالا نسسحاك ءاقالادنع « اهل ىرتف مبهوجو نوطسيب لإ

 انف هنانسا ثبملا هازتعاف ةجاخ هلأس الجر ركذو ىذنكلا نب ثراملا لاقو
 سرب عجو هلا انير 7 اسرض كتح هفكب 1

 يف ونوكي مو ىدح عضوم ىف ىف اوناك اذا ىءملا دع ءالؤه يرتعا اعرو

 نئيقلا ءيرما لوق وهو بارت

 ,, مي امقو ىلا
*« 

 ءامي# ب دعا )

 ظ

 0 ىتارسح قضتتان ىمملا دعأ #2 ادءاق ى 9 6-80 رادر تالظ

 همس صصم  .

  12تاربعىورو( ١ 0 5
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 ش ناامو انل لق العلا نب د وأ لاقو لقعأو 4م لضفأ هنا تدقتعا الاديلا غراف

 2م روبنط مهدنعو ممل ةريخ ىلع سواج مهو ةءوس ىلع اوعمتجا دق اسان نالف راد ىف

 0! غارملا : ١ , هلوحهءاحصأورادلا طسو ف سل اج ىقفاذاف قل لاجر نم ةعاجج ىف مهياع انروستف |

 7 ققةءوسلا مهم ىهس ىذل لاقف 7 هش ارثئد مهاع 1 وهاذاو احالا ضب مهاذاو :

 قو خوبم هءاحصا ىف فشك اال هللا و تلاقف هيلع مترثع هومتاخد ناو تببلا كلذ /

 ىو تلو لَجر دشن اوءابرك ز نب ىحي مد هبوث ىف ناكولو ملع رتفد هدب ١"

 سطارقلا مملا 3 * همدضف أسأطرق رقرلعلاعدوتسا ٍْ

 نم كايبلع نا هل هتنأدص نسحأو ملل اب هتنانض دشأ ام هللا هلئاق سنوي لاقف لاق ْ

 لبقو قبلا ناكع : كلام عضو 3 ناكع كنم هعضف كدب نم كلامو كحور |

 : 50 نيقنام نأ د ةقرلادوأب رخو مااا جرخأو ماد

 العا 1 ال وس هعدالا لأ 35 ىو ةوطتام بادح ىلع يطل أ ١

 ل تيار هنرصا ىف و نامياس نب قاحسأ نم تاغ دس نجلا ىرظان ىلع اظوفحم ٠

 9 27 هيلع تلخد مث هتزبو هت در. تيأرو ربطلا مه,سؤر ىلع ناك ال هم لاجرلاو نيطاسللا ||

 هر رطاسملاورتافدلاوريطأمقلاو قوقرااو طاقسالاهبلاوحيوهبتكت ب قوهاذاول 0 وهو

 اعرب هنال مويلا كلذ ىف هنم لزجأ الو بيهأ الو لبنأ الو مفأ طق هتيأر امف . رباخاو ١

 35 6 ناك هحاود نبا لاقو ة.كملا دالوسلا 2 ةوالحلا ةماخفلا عض ةبحلا 4 أهلا عم عج

 7 ةربدم لزسو سانلا سلاجال باطألا ن نإ هللا كدع نب نيرعلا كيع نبدا دبع

 هلوزت نعو كلذ نع لطف ار 0 قو الا يري دأ داكذل ناكو رباقلا نم

 يل 4 هل ليقف ةدحولا . سالو بكم نسوا فام 1

 كلذ دعب طوطختا نم بَورْصَو لها اهدفأ ام لات ء اا ا ءاجدقا

 لانو. نوامتام قون ياللا 1 كرات هللا لاق طأخا ةعفنم ردق ىلع لدا اد

 ٠ هءاتك ل لوو رسولا ةردطم ةعرفمةمركدانعس ف[ 3

 1 / مر 0 برفح 5 1

 1 ديا



 0 . ط6

 0 . ةمرهلاد هاراشتنادشا ةنارصنلا نا انملع دقو كك هيف طيلغنلاو هل دان داشتحالا

 .لاقو همياءت رابظا ىف مهلافتحاو هديكوت يف مهديزت 0 كلذ بسح ليف ادت

 ١ بتكأ ىل لاقفاضعب عداو اضعب هنع بتكأا تن :كف ءاءاعلا ضعب دنع تنك مهضعب
 0 ةو ضيبا ناكم نم ريخ دوسا عمسلا» ناك نق عمسل ام ل 3

 ةةوبتكلا ريثكلاو ليلقلا قاحسا وبا لاقو ظف>تل هنم لاقتو فرعنل ملعلا نم رثكت

 3 ريس. نبا لوق دشناو ردصال هدحو لياقلاو

 عجاام كاذ نم ظفحاو #* عمسا ام لك ىعأول اما

 عقصملا ملاعلا وه ليقل تءججدق امريخ دفتسا مو

 عزت هعمس معا نم ع « ون لك ىلا ىسفن نكلو

 عبشا هعجنم انا الو تعج دقام ظفحا انا الف

 د

 0 عجري ىرهبملا هرهد ن نكي * اذكه هماع ىف كبر نمف

 1 عقال بتكلل كعمجذ # ايعاو اظفاح نكت ملاذا

 ١ قولا ىحنال بتكلا نا اهياع سيلام بتكلا ريس ل لاقو

 ) لوبق ىلدا ابيف نأك اذا ة- هللا نكلو 1 ملبلا الو القاع قمح الا لَو الو

 نا هلاهال 7 00 ا رو 0و تتكلاق

 : 72 1 اخف ال 0 07 2

 ب 100 باز دز ومما نيل سم رك ا

 1 رتذد ف رظذي 11011110 نأ



000 

 09 ئ
 كلذ ىف مهقاشا ااه ةلملا مانع قيراط ىلع ةبايدلا ثهذم اهيف اويهذ مهنكلو نيبتلا

 ديملا 6 أ ىهذلا ن ابلص ىلع يراصنلا قافناكو رانلا تب لع سوحلا قافناك

 0ك معك هم ملعلا ناكل ملعلا اودار اا وناك ولو ةدديلا ةندس ىلع.

 6 تكلا كاد دك ملاب اف هفورعم ةلوس اهيلا قرالاو ةلوذيم 1

 اوناكوأ نيءاسملا دنع انسحتم ىنعملا اذه ناكولو مت ادابعتويب يراصنلا فرخزب

 هخابت الأم مهوفعلإ كلذ يف اوذابا عوشملا ىلع ةثعاب و ةدابعلا ىلا ةءاد كلذ نانو 2

 نم“ كامو لل يسلا |ده زاحتسا نيح قشمد كح سم 2 لوو درا ةناغل ١ ىراصنلا 1

 24 مأق أملف هب مهشأ ادخال مورأا ناو همور.ال ادحا تا كيش هان نو ابك ل

 بهذ ىت> ليدانالا لسالس خبطو سبيباركلاب هادغو لالملاب هلاج زيزملا دبغ نبأ

 1 مال_سالا ة ةل ٌتناَحم ميخعلا كلذ نا ىلا تهّدو قرزلاو 3 دلنلا كنذاهنع

 لابلا ناو عوشألا نود ةلخشمو بواقلل ةلهذم قاقدلا ن ساحلاو عئارلا ن سلا كلذ

 قديس | هب انلق أم ىلع لدب ىذلاو ةياع صض رتعو هقرا ءيش كانهو ا همم >4 نوكبأل :

 الو ةقشلف الو ةب 11 رغ 0 7 الو بدا ا الو 35 1 الو زك لدم 3 : 3

 07ذكذذذزز1ز1 1 ]| ] ]ز | 0 0 || 0 ااا | ]| | | ]| ]| | ||| ا
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 برح> ر.دن الوة>الف مياعل الو ةلا جارختسا الو ةعانص فبرعن الو ةيمدك سم

 نيطامشلا ميك انتو ةمللا ورونلارك ذ اهذام لجو ةلحن نعةلضانم الو نيد نع ةعزانم, ل

 0 نعر امخالاو حبصلا دودعلا ليوهتلاو ديدضصلا 0 تررافعلا دفاستو .

 بدت الوتس ةلصوب هيف ىرثال ان 7و ةيرخسو ةفارخو يب در ّدهو ةماهل

 ياو لهجا باتك يأ ايدام 0 لماع قاما ريبدتأ الو اقر :

 ةسوج ىلع :ةنابدلاب جرختلاو ةغاطالا سائلا لع بجوب باتحح نم دف 1
 انيدالانورحتال سانلاو نيد متي الو شاعم حالض هيف سيلو ةبحلاو 1 |٠١

 هبوت هوعو ةطانم ةرود ىف روصل نا ةصاخلا ةلامتساو ابقوس ةماقاف اندلا اماف أيد وا 3

 م,قافتا سياف ليبدلا ةَميَمَح فرعيو ريثكلا هيف طانبال ىذلا مهردلاو جرهبلاو ايدل مم“

 نءوهنومتلاو عيقرتلا نم جاتحااداسف رهظا نوكي نبد لكو ته تب ا 1



 هي

 ةهربامك

١# 
7 

 نم دل ١

 را (:01
 ١ - دحاوموب ىف هيوماس ةنراج م ا انك يفر راظأ نالف نه بجمت الأ هلأ 4

 . هنا ىلع ةدحاو ةلاق» مكح 00 ةيراللا تغرف دف ةدحاو ةعاسو

 ٠ ملمتىلع هب وأسر نم ب بك || ةءارق ىلع 1 وهو ةروصقم ةمأ كلتو ريخم رح

 ١ دق هلا معزت كارأو اد ءاو الكش هنم مهغ مهب مد نظأ تنك دق مهلا نب :| لاق ةيراح

 0 ا لا اع ىتعلا لاق هلاقم نم غرف

 " ىفىتبغر امنا اذك هيلع تقفتأ لاق اذك باتك ىلع تقفنأ مك هنبال لوق. هتعمس ىنال

 "ا ريكلا قفا ترص اذا اماف اريثك سستك أواليلق هيلع قفنأ ىلا تننظ ىنا مملا

 غ هعامس نيكي ىتح ملعيال ناسن الاف ءىشن رلعلا دي راال ىتاف ديعاوملا الا ىدي ىف سيلو

 . ىتح فاتخع الو ماسلا يجي الو لعب الو هعامس نمراك | هتك نوكتارتا ن دالز

 3 هتقشن نكن مل نمو هودع لام نم قافنالا نم هدنع ذلأ هلام نم هيلع قافنالا نوكي

 0 ىف غلمي مل نايبلاب نيئزهتسملا قافناو نايقلا قشع نم هدنع ذلا بتكلا ىف جرخمت ىتلا

 - نيلابهس رف ىنارعالا راثبا تكلا ذاختا رؤي ىتح هقافلاب عفت سيلو ايضر 18

 آ ” ىادبببلا نب ميهاربا لاقو هسرف ىف ىبار ءالا | لؤي لأ ىف لم وب ىتحو هلايع ىلع

 1 . لعو ضييبالا ىقنلا قرولاب بالاعا ىلع ئمر هرح اونوكيول ةتدانزلا نا تددو ةرم

 34 ىتاف طخم نأ. باغترالاو طمللا ةداجتسا ىلعو قاربلا قرشملا دوسالا ربما للحن
 ' ىبح عم انيظع الأ“ تمرغ اذاو اطخ اهيف ىتلا طوطماكالو اقرو م-هبتك قروك

 . مظعتو معلا يظمتىلع اليلد بتكلا ىلع قافنالاب سفنلا ءاخس ناكمرفلا ضغبو لاملل
  قافنا نا ميهارب الح اة تاف الاركس نم ةمالسلا ىلعو سفنلا فرش ىلع ليلد مما

 0 اا | 0 اهنا فراس ناغ دانا 1 ليصحم ىلع فدان

 © ةلفافترا تن -كأ تا ل 52 ليس ل ا باوبأ ن 0 فرعل

 ' ةييرفال كلذ ناك ناو باد لاو نطفلا نم سانلا هاطاعتي أم 000 تاضايرو

 07 00 نايبلا ممظعل مب ن ء.نظا نا زوج دف نم اوناكل مثأ» نمدعبب الو ىنغ



 نمو صرحا ةداع نمو رظنلا لوضف نمو مزلت ىتلا قوّةحال ضرعتلا نم كلذ فام ٠

 ةيدرلا مهفالخاو ةدسافلا مهي داعمو ةطقاسلا مهظاملا روض>و سانلا راغص ةسالم 0

 اقماع عم سأل لارساو و تلا كلذ يف ناكل ةمومدملا ممالاهجو 3 ا

 نحو ةحاراا د |.متعا نعو ىنملا فس نع كلفشيهنا الا كلذ ىف نكي لولو عرفلا .
 نإ انءاع دقو ةنملا مظعأو ةممنلا غبسأ هبحابص ىلع ناك دنا ىللا هشاافالا بعللا ٠

 وهو باتكلا مهليل تاعاس تاهاك.هلا باحصأو مهراهن غارفلا هب عطق ام 1 ش

 الو ةءوس ,م الو لدفع الو ةبرجت دايدزا ىف رثأ لينلا عم هيف مهل ىربال ىذلا ءىتثلا 01

 قالو ةميلص بر ىف الو لام ريمش ىف الو نيد حالصا ىفالو ضرع نوص ىف

 قاوسالا ىف اوموقتال ينباي هتيصو يف هينبل بلهملا لاق ةديبعوبأ لاقو مايا ءادتبا

 هنف اباتك ىناغ خيش ىلع تأ رق لاقىل قيدص ىنثدحو قا اوامر رز لع الاب 1 ظ

 لوقب ىؤلؤالا نسا نأ تنسو كلا ن . الا مراكملا بهذلا ةةنافظغرثام امن:

 نبا لاقو ىردص ىلع عوضوم باتكلاو الا تب. الو تلقرام اماع ني هلرأ تريغ 0

 ةجاحلا نع لضافلا م ونلا ءيشلا سئبو مون تقو ديغ ىف سامتلا ينيشفن اذا مهلا ٠

 ةحمرالاودئاوفال يزا دا محلا بتك نم اباتك تلوانت كلذ ىتارتءا اذاف لاق

 زعو ةنابتسالا زورم نم 5 قى يذل ةجاهلا ضعبب رفظلا دنع ينال : ىتلا 5

 تيه اها عبجلا نبا لاقو مدحلا دعو راج كر نم اظانا دشأ نييبتلا ّ

 فحصملا ناكن او هبلت نم ةداملا عاطقا وهدافنتسا ةفاخم هقرو نم ىقل مك رظنأ ةعاس 0

 اناتك ىتنلا رك ذو يرو لو ضيع مانت هدملا ريك قو ١ مجملا ميظع 3

 ىنتبغر ام ىنكل مهجلا نبا لاف هتخسنل هقرو ةرثكو هلوط الول لاف ءامدتلا ش -

 ئصجا امو ةدئاف نم ينالخأف [ريك اياتك* اطمق ترآ انو هه كدهز ىذللالا هيف ٠

 نبال موب تاذ ىتملا لاقو تلخد اماهنم تجرخف بتكلا رانص نم تأرت مك ١

 5 8 دعل ةعاس ل ولذ ه- يف كلذ تيارو ةدئافلا هنم توجرو هتدجتساو باتكلا . 1



 ,امخغ رنا -

 . وه باتكلاو بذكلا كل لاتحتالو قافتلا كعد_م الو ركلا كاماعبالو قلملاب 3-3

0010 

 | اوه باتكلاو ”باتكلا هليضف نع رابخالا ىلا انمالكب اندصق امناو امهنيبو ظفلا
1 

 رم ىبتك بعل مو ىنعزانت !

 | همجح رخصو هلَش ةف> عم نوواودلا باسحو نيدلا بتك سانلا ىلا ىدوب ىذل

 ” كلتش لاح ىف 2 صاسع كل نمو هتتطئتسا|م غيلبو هت كيما اه تاع

 1 رئازب كل نمو م م.ذنلاو هل لمجتلا ىلا ك كجوحسالو كطاشن تاقوأىف كوعدبو

 ” ناكم كنم م موزأ كمزا تئش ناو م اي هيرانز لمج تش نا

 : >1 نم نايسإلا نايبل ديالو هريغ دنعام ىلا جاتحيال هسفنب فتكم ملئااو كضعل

 00١ مالا ضخا ناك اذا ضاللا صاخ نع اومهفامل ةراشالا الولو هيلا ةراشآ اهم

 " مكهادأ امع .ظفالاب صاخ 0 سيلو هناقبط ىندأ هلا الا ماعلا بايىف لدي
 - سيجلاوه كلو سانا سغأ نيو هنيب ىنلا تاقبطلاو ماعلا م ام حا

 - يذلا حيمتسلا و كالعال ىذلا قيفرلاو كءرذيال يذلا قيدصلاو كب ,رطد ال ىذلا

 | كدنءام جارختسا ديرب ال يي يذلا بحا ا كيط.,ةسال ىذلا راملاو كيرتشبال

 ” كنانب دوحو كناس) طدساو كعايط 00 لاطأ هيف ترظن نا يذلا

 . كوللا ةقادصو ماوعلا مظعل كحنمو كريقتف رمعو كسفن حجو كظافلأ مخفو

 . نمو مثلا نم ةمالسلا عم رهد ىف لاجرلا هاوفأ نم هفرعن الام رهش ىف ه. تفرعو

 0 7 لق ىادب نيب سولملا ع نمو مياعتلاب بسةكملا بايب فوقولا نمو تلطلا دك

 || ةراطمو ءاضنإلا ةسلاجم ن نم ةمال.سلا عمو اقرع هنم مرك أو الخ هنم لضفأ

 رضألا وتءاطكر رفسلا ىفكعيطيو راهثلاب هتعاطك ليللاب كلعيطي يذلا وه باتكلاو

 3 ذاو كرمت م هيا ترّتفا نا ىذلا لعملا وهو رهسلا لوك زج الو مونب لتعب الو
 حبر تبه ناو كتعاط عدب مل تلزع ناو ةدئافلا كنع عطش م ةداملا هنع تمعطق

 | لدا اسس تيباقش عم تنك ىب و كيلع باقني ل كيداعأ

 ؟ نم اد سلج ىلا ةدحولا ةشحو كرطضإ مو هريغ نم ىنغ هيف



2) ( ٠ 

 كب رو و هآقشلا ل ىلو ناّنالا ركو بجاوملا عفر أينم موهفملا ب رقافد راشألا اما اماف

 رظانلا نيع هاجت لبج عطقم ىلع بوثب يول" نا اهدعأو هجولا ةدلج ضبقو قانعالا
 ءاهتنا نع ل-ذطف ءىثش لك دما ريصلو اهركذ توعو اهرثأ سردبو اهلمع عطقني من

 عفن ىاف_تكلاو طوطملاب مهافتلا ىلاو ةجاملا ىلا فرطلا يمننمو توصلا يدم

 عياغالا ظح دقق وازع اكل لاطاؤ للا نم نوعأ قفرم يأومظعأ

 بصنخما ىف 2 هونو عيفرا ناكلا ىف مملا لوز ع هللا عضو كلذلف ةناغلا دعل ىف

 ملقلاب طخغام مسقأ امرقلاب م قاف نوراغسامو مما « نإ لاق نيح فيرشلا ظ

 57 فاكتالو هتءاح ىف ىرجنالو هزاع ققف الو ةؤاشال طاعتب ال ناسللا ناكذا

 نك امالا را ىف مهناجاح ْنم رثك أ ةرضملاب ىانلا تامل تتاكد

 ىلا ةجاملا تناكو ةتباث ةنهارو ةذك او ةعاد ةحاح ناسالا ناب ىلا ةحاطلا تناكو

 مقلا ناسل ناف نيواودلا هب ثضخام الا ةبئانلا دنعو ةغلا ىف نوكي اسأل ني“ 1

 مفانمف وه امنا نآلا ناسالاف ملقلا ىلع ناسا اومدق كلذلف م وأ 2 ا :

 ةراشالا مفانم نم اهطسقو ا,ظح كلذ نوف ابغا ىتأاتاجاحلاو أبف يف جلا: قفار 1 ديلا ١

 دقعلا ىفاهاطخ مل تاعان دلا قف اهانخ 3 روصتلا يف اهطخ 9 + لقا 3 0 ىف اهبصن مث ا

 ةطموتلا مث :مقاللا 1 بارشلاو ماعطلا لاصيا ىف اهطخ مث سفثلا نع عفدلا ىف اهطخ مث ١
 ىمرلا ناعما نع |نع معفدلا يو بايثلا سدلو مهاردلاو ريناندلا داّقتنا 2 " حسمتلاو 0

35 كيرحمو دوعلاب رقنلا مث نعطلا فانتم و ترشلا فانصاو 1
 لل ل كلذ 4 

 كب رحموفدلاو ل ابطلا ب رذاخغلو كلذدك كلذ نوت تلك كاع هلك برذلا 1 م

 د ا اماللا ٠ نعم كلذ قامو ريما زملا قورخ قراخم ا 2 نيتقافصلا . 1:

 ظوظملاا مظعأ نم ناكل ماطااو مامزلاو نانءلا كاسما الا ديلا ىف نك<1 رو 8

 باتكلا د -هق 2 نا ل 0 4 نيب م را : 5 1 :

 هك

| 

١ 

| 



 ا ىلع اليلد طذلا لمحو سماللا بيصن ردق ق ىلع كلذ ىف العزل تيصن

 ا ا( دال اكاانزاخ لمحو 'هئاوعا نيو هني الوضوم ادسو هتنع ةمئارع

 . الواو اهيصن 5 و ماشلل رمجت ملوهب ةطاحالا فاكتو هعمجو هنقتاو هظفحو هاصخأ

 . اومدعلو فيعاضتلا ةفرعم تطلباو طيسبلا ريثكلا باسحلا نم عاضل دنهلا طوطخ

 "لقلت د- .ب الا هوركدا امل كلذ اوركداواو تاراوابلا تاراوابو تاراوأبلاب ةءطاحالا .

 |00 لالكوا ةعيضم لاح ىلاو رو خو ةزجمم لاح ىف اوراضلو ةنملا نضتتتو ةوؤملا
 . كلف فرصا مييلع هراو ١ هب رأ ناكل ةلالدلا هذه دّقف الول رومأب لولا ع

 "هلق عضوم ىف ةلخااو مول. ا مادا نيرددلا مقانم باو ىلع ثلا

 ١ قسشلاو لاق من ناينلا هملع نا الا قاد نآ هلا لع ن+ رلا ىلاعت هللا لاق ةفورعم

 . لعج ىذلاوه ةلاطرو كلران هلا لاكو نارثلا نا فرع نايباب و ناب_سحن رمقلاو

 ١ 000 اللو ندا دع اومانك لزاتن مردقو اويل لاو ءايبع نمشلا

  فيكور واو دملا تالاح افرع رمقلا لزانم نابسحو نارتلاب نانلا ىرجم باسلا

 | كو كلذ لالخ ىف ناصم لا نوكي فو روهشلا فاصناو ةلهالا يف ةدايزلا نوكن

 . ةطوطخم مك لا و ةدلخلا رايخالاو ةنودملا بتكلا الولو رادقالا كلناو فتارملا كلت

  ناطلس نايسنلا ناطاس بلغلو للا ربك أ لطبل باسملا ريغو باسملا نصحت ىنلا
 مقتل رثكأ نمر كلذ متوو راك ذتس- | م-ضوم ىلا عزفم سانال ناك امو ركذلا

 . اغلب كلذ نم غال اهلئاوأو مماجاح لجاومل سا )| ظف> رادعم نا انملع دق انك ذا

 اوبت لا عنطصإو معلا باطني نم ةءاع فاكولو ادو.ح انغ هيف ينغي الوا روث دم

 اريثك نع كلذ هلخشلواططش فاكلو كلذ هزجعال هبتك ةسربفل اظفاح لازيالا

 .اهربع تود نبع مهف عاطشأ ل ابق عطقني نمل مالك ىناعل كمهفوهن 1

 اتودو فرص احايص ناك ام كل نواعلاو 09 لح اص تولمل كليف كمبو
 جف ةلالدلا ن نم لطءو ةمهافملا نمديعب وهوالا كلذ ن وك الواصلاخ ادعو ايي

 اجامل نم حزانالباتكلاو الياق كلذ نم سغنالتوصااو تاجاملا برقال ظللا

3 - 

1 7 

0 5 5 

: - 0 7. 
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 دير اقناو زق قو ةلمملاو ةهلاو سنحلا ىف قرتفت ةجاهلا ناالا اهيلع

 نيبو مهلومع نيب لصوو يربامرابتعالاو اهروما يف رظنلاو ابيف ركفتلاب ناسنالاا
 ريقنتلاو بقنتااو ريكفتلاو رظنلاب ةءزاللا تاجاحلا كلتو ةفررشلا مكسللا كلت ةفرع»

 مكحاا عضاو.ب مهرعاشتو اهللا مهتاجاح عقاومب مهفراعم قوت تبشتلاو
 ) قئامهح ن . ءااربعمو 0 أميف أيد 2 هللا هلع> يذلا نايبلا وهو 0 نايبأا 1

 ىلا ةنك اسلا ارجالا ود دماجلا ما اجلا و ةلئاملا حابشالا نع مهنم 2 انا نع

 بقاثلا لقملاب الا معلا عيبانيو بادالا زوتكو ةيكسمللا اقر نم الاب ١

 ةوركم .لعزيصلاو ةزنا ولا باب.الابو ةلءاكلا ةادالاب و ذفانلا ماتلا رظنلابو :فطالا

 لكشلا نالو يودحلاا ّى اود ن< .ظفحتلاو عدلا هو>و نه س ارتخخالاو 5

 بورضو مئاهلا سانجأ فاةوجوم كلذو ه بصاو هيأ نكساو هلكش نع مهفا ظ

 الجر هائل اكلم هانلعج ولو مالسلاو ةالصلا هياع هيبنل لجو زع هللا لاقو لهاجلاو

 عقوم نوكي كلذ ردق ىلعو سذ ١ هعابطب هعابطو م-,مفا ناسنالا نع ناسنالا نال

 رثك و قرش ملو كلذ مج لب دحاو فاصل نا ملا نم مط ضريح م هنم مهسيام 3

 هيلا يذلا ناجرتلاو مهتناعم نوفراعتي اهب ىتا نايبا لآ لعجو فخي مورهظاو لاب و ظ

 هده عولب نع تصشقش ٠ ناو هسا ةلصخ قوءاشإ هلم وأ ف مهفالتخا دنع لوعجر :

 0 كا صقفا هددهو هلا تفرصو هَل رِفضَو ىذلا أاهسنح لد دقفامامح ف ةعرالا 1

 قدصو ةلالدلا ةدص نموا امةسماخلا ةلضخخلاو دتسااوةراشألاو اطر ١

 سالو نييتتال ىلا ةنك امنلاو ةتماصلاو ةدماخا مارجالا فزاهربلا حوضوو ةدابشلا ُ

 هدييقت ناكدعب اهبنع لخكسمم دنعوأ اهلع لخدي لخادب الا كرحنت الو مهمتالو ١"

 هب هللا لطف امنالا دّمعلا ةفرعم ىف سماللاو رظانلا كرشاورظانلل ةراشالا رح

1 
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 دحأ مقال دقو ماسجلا هيدانا ىو ماظعلا هءعن ىف كلدب دتعاو مركلاب ةسفن

 ' لأب ىف ةمعثلا لضفب ناكناسللا نايب ىف ةمعنلا فرع نملك اولاعَو نين اسللا

 مث بات >كلا حتفتسمو ليزنتلا لوا 6 هلعج مثانارق رمالا اذه لمج مث فرعا ملثلا

 . ةقاخو مهعئابط ىف ةمزال ةفص ضعب ىلا سانلا ضءب ةحاح نا ىلاعت للا كمحر رع

 ش . مهاصقاو مهاندا ىلعةامةشمو مهتعامج ةطيمو مبأي ازال ةتاثو مه رهاوج ىف ةيئاق

 3 عمجو محلاب حلصيو مهقامراب كاسمبو م,ديحنو مهشيعي امم مهنع باغام ىلا مهتجاحو

 ' ةفرعم ىلع نواعتلا ىلا مهتجاحك هيلع رزاوتلاو كلذ كرد يف نواعتلا ىلاو مهامش

 / ةجاحت مهنع بغت مل ىتلا مهروماب قافترالا نم نوجاتحنام ىلعرزاوتلاو مهر ضيم

 00 ىعقالا جايتحاو ىصقالاة ترعميلا ىندالا جايت>ال دهاشلا ةجاحم ةلوصومسئاغلا

 ' ةفرعم ىلا انتجاح لعجو ةدهع:م لابحو ةلصتم بابساو ةنمضتم نأع» نندالاةترعم

 5 'تءدقت كلذلو انرابخا ىلا اندهب نوكب نم:ةجا ا زامخا

 0 افترالا يلا نوجاتح مهو الا هماخ ا مذ رجس و لسرلاب تاراشبلا ىلاعتهللا

 . . عاتتماو ةذل ىرخالاو توقو ماوق امهاد_>| نيتجاع هجاملا لعجوهتلخ عيمج

 . عيجنم رادقلا كلذ وداتعملا مهل عمو سؤفنل لالعل 1 ةل آلا ىف داد زاو

 - مهروغ دعبو مهتفرعم عاسنا ردق ىلعو ممن اوهشو مهم اجاح ةرثكلا قفو نيفتصملا
 ' نع مهقلخ نجعل الا ةدايزلا عطقي ملمث ةيثا _نالا ةراعفو ةيرسشبلا عبط رامتع اردق ىلعو
 نم ةفداظ زحملا ناك اذا ا مدعب الا زعلان يب ومهنب قري نازجم مو اهلامتحا

 : . هفاسنب هةجاح غولب ميطتسي ادا ىلاعت هللا قام مل دربءلا توعن نم اتعنو قاخلا تافص

 !اهتدال زسيم مهلجاو مهاصقال رخسم مهاندافهل رخس نم ضعبب ةناءةسالا نود

 كلذكو باب ىف كوملا ىلاةقوسلا جوحاو باب ىفةقوسلا ىلا كوملا جبوحا كلذ ىلعو

 كم هدب ىفو الوخ ناسنالل يش لك ىلاعت هللا لمج مث هديسو دبملاو ريقفلاو ىننلا
 قلل هلع ةلوصلاب اماو هتلامت_ساو هتغارا ىف فلطلتلاو هل لايتحالاباما ريمالا

 لابصالو اهل لاتحا امل اهيلا هتجاح االول ناسن الا نا ىلع اوهرواوو- هيتاي نا اماو هب



 ١ ماس ورح 000

 هسرغ ىعأملا يعس دوعلاك 5 ىصلا ىف هتبدأ نم ناو ا ف

 500 3 كعب 00 اقروم ار

 بيشاسارااو 00 بدؤألا مالغلا ليه ند موس

 « رخا لاقوإ#

 مد 1| ةضاير ءانملا نمو * ثم رهامدعب كلسرع مولتو

 نم ىلا ع تاتكلااف يرغسش ءذاز ىسعل ةهورلاوذ لاق 5 : !

 امزو 7 هى مق هنثأم || ماطق رهس دقة اك | ىديىلار ءالا نال لفل

 راج رعأالو باتكلا تبعو مالكب امالك ل ديب الو ىننيال باتككاو سانا اهدشني مث

 لقال ةيافك رهظأ ايحاص الو عضخأ املعمالو عوطأ اةفرالو تدلاأ] احل بأ

 ةمدغ لقأالو أءارجحاو افالخ ل فقاالو اقالخأ لفحاالو امارباو الالما لقأ الو ةياتخ ١

 مادطبةذلو انك افاصت لقا الو اف سهاو هيهات الريس

 رلعأ الو ناتك- نم لاتق نع فك أالو لادج قادعز الو بنشاكزتاالو ءارص ١

4 
2 
 ب

 ا ةنوؤمنفخأ الو ةئومم رضحأ الو ةأفاكم لجءأ الو ةافاوم نسحأ انيرت |
 دحواالواك ردا عوج الو تح تعا لوو ءبيطأ الو اسأعجأ الو ارم لوطأ ١
 هنت صخرو هداليم برقو هنلس هَ دح ىف ام اتث معأ الو باتتك نم ذأبأ « لكف]

 ةعستعلا لوسنلا ناك 21 رغلا مولعلاو ةبجعلا ريبادتلا نم عمج هدوجو ناكماو ٠

 ةءيكمللا برادتلاو ةعدقلا بهاذملاو ةعيفرلا مكملا نمو ةفيطالا ناهذالا دوم

 ةدئابلا 0 م نابل لاثم لاو ةحزانتملا 2 3 رقلا ن 0 ربخالا نم و ٠

 و 5 ب ب ناب ا كا هسفن فديت رت عنا

1 
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 ٠ نك ء نأ اب 7 ا نحش ءاناو ورا عم الوزغ انف 1 ءلم 1

 1 تش ناو هرداون نم تكححض تش ناو لقب ن ءامضأ ناك يقع ناو“ لقفو ناحس

 | اوم كتجعأ تنم تثش ناو هفئارط كتهلا تئش ناو هدئارف ىئارغ نم تبجع

 0 راح درابيو سرخأ قطانبو كتاف كسانبو ره رجازبو هلم ظعاوب كل نمو

 ىناه نب نسما لوش راحلا درابلا

 ادهم 'تناف ربك او للقأ + ادشل ىجتتا اذا: ريغزل لق
 رانلا كناك ىدنع ترص * ىحةدوربلاةدش نم تنخس

 ٍ راح دراب جلثلا كلذك « ىتفصسنوعماسلاب جعبال

 . داوم ميدقيو ىناثو سرافبو ىدنه ىمورإ كل نمو ىنارعا بيطب كل نمو

 -. رهاظلاو ىنإغاو رفاولاو ضقانلاو رخآآلاو لوالا كال مجم 0 ماتم تيعو

 دو سنا هفالخو لكشلاو ني.سلاو ثفلاو ميضولاو عيفرلاو بئاغلاو دهاشلاو
 نع قطني اًةطانو رجح ىف بلكت ةضورو ندر ىف لع < اناتس ترأو ىف ( دعبو )

 1 ىوم ا. الا نطني الو كدونب الا مانيال ساؤع كل نمو ءايحالا نع مجرتيو ينوملا

 | ةسبدولا بابرأ نم ةءيدوال ظفحاو رسسلا باص نم رسال متكآو ضرالا نم نمأ
 " لبق نايبصلا نم لب نيبرعتملا بارعالا نمو نييمد الا نم ظفحتسا امل ظفحاو
 ا 1 | صقتتإ مآ ةيانم |) نوح صاخشالا زييدتب عتمتلا لبق نايمعلا نمو لاغتشالا ضارتعا

 | دوك ل 5 ةأ ىهف ةنيل ةزيطلاو بعشتتم ةرئاو ا مسقنت ل ةغراف ناهذالاو

 . ناخنل لاصملا هذه نيح قولملا نم نوكأ تارا بطر بيضقلاو عيابطلل

 رعاشلا لاق 6 تناكو اهاوق قرفتت لو امرغ نهوب ملو اهديدج

 انكشف الاخ الق فداصف ه يوملافرعأنالبتاهاوهىناتأ
 ظ بييطلا نب ةريمث لاقو

 ع : عشب ةوادعلاب لباوقلا نيب « مهيبص بشي أموق اونمأنال

 ْ دوعلا نارج لة دقو رجلا ىف شقنلاك رغصلا ىف معتلا مهمالك نمو
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 لم يالذا اه هالو هيف عمطبال ناك ذا هلواحال راصف معن ناو ناسنالا لع |

 عامسأ هاجنو نيرظانلا نويع ءازاب نيتمكسملا نيتاه زعو ىلاعت لعج مث قاحلل
 !او فرعتلا ىلعو راجدزالاو ظامنالا ىلعو رابتعالاو ريكمتلا ىلع ئح مث نيربتعملا

 لوجو رطاوللا ءىثذي ركفلا لءجو ةهبنم ةرك ذم اهاعجف رك ذنلاو فقوتلا ىلعو
 باتكاذهو نيقلاملا نسحأ هللا كرابتف نيلاعلا برها كلذ سهاذملا ىفاهلهأب

 "ىف ركمتو هدودح لعفش نا لق هتءدق كاراو هيشنو هتشو قرا
 0 نم ت رام ضع. هيف كطلغ دقو هدراوع هرداعمو هلوأ 58 هلوصف

 تفاكت لع لال تباتجال ردت مو اهروغ ىلع علط ةلاطب نمو هانعم ف زرع ظ
 ةلطبلا كلت ثمعث# ةضانر ِيى كلف لو لا كاذ لدتحا هج دا غيرأ ءىش أو

 0000 ا

 ا "5
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 تفاكتاذا ةنازرو راقو ةلاطلا ناو دحلل ةلع نوكيل لنج اذادج حازم نا ردن لو

 رلعش ىتح هيلا حاتحام ىلاوحنلا مع نم 8 لصي ًالد+انب لياخلا لاق ألو ةبقاعلاكالتل

| 

 هيلا حاتحمال امبالا هيلا ججاتحام ىلا ل_وتيال ناك اذا رمش وبا لاق هيلا جات الام
 مج .انلخ نا هنالادتهااناتك لقد كلذو: هلأ جاتحي هيلا جاتحالام راصدقف

 ةيلحو ةنوؤملا لةثودملا ةءوعصو الا رم لع تاتكلا اذه ةءارق فلكش نم

 رعشتساو هنرمث ن  قاذو هلئمم.مهفو للا ةرج ' نمالا هلو ط عم هيلع ربص» مل اوولا

 ةم اسلا نم ةرثكلاو دكلا نم لواتلا ثرويام سسح ىلع هرورس لانو هزعنم هبل

 مث ةديان_ثكلا ةقاخالابو :فيزملا قوسلابو زمجاوتلاب هظح ىلا دام 1

 تبع نأ .ىلإ كالو نزوات رع سل فان م تضر كرا

 بحجعأ تنك دقو هوجولا امم ف ردن ف 9 ل اااه ترادام ف عت

 عينشتلا ىلا ١ كلذ تزواجت مث للعلا 1 لل نينا 0 ضعبلا كعو

 مءعلو وه ة ةدمعلاو رخذلا معنو باتككلا تدعف برملا بصل 20 كلذ تي

 ةدحولاةعاسل سإ الامعنو ةفرحلاو لغتشأ اممنو ةهزنلاوةرشنلا ممثوةدملاو سيلملا ١

 ءاعو باتكلاو ليزتلاو ريزولا معنو ليخدلاو نيرقلا معنو ةبرغلا دالبب ةقرعللا م 2



 - لادا أمهل زختسا أه ينعم دحاو ةمكملا ىمسق دحا ! اذهف لثعا.قادهاشو ةاللا ىف

 2 بورط نم ذاويألا رئاس فو:مرودص عدوأام ىرشنإلا ةيسقلاو ةعيدولا نم

 . مقنلا برض نم هلاهرج انح رخسو تايادهلا بيريغ نم هيلع اهرطفو فراعلا

 00 نا لاش دف ةب راما يناغألاو ةيحشلا مراخ اوذتعللا تاوصاللاو ةنوزوملا

 | تملا ف بيجعلا قفرلا نم اهل لهس ىذلا م ةمقوم ةنوزوهو ةلدع» اهتاوصا

 ' اياًانهام ردن ىلع ةفرعملا با ' نم اهل حتف فيكو اهنك او اهريقانمل ىلات هللا هللذ ام

 . بدأت ريغ نم ةعيدبلا ةمنصلاو فاما نيحلا نماهن انيك لسا تك ةل الا نم

 - يوق رادقعو اهوفمل تذلبف نيرو جير ريغ نعو نيقلتو ميوفت ريغ نمو فيقثتو
 8-5 قاذ> هياء ردشالام باضتقالاو ءادتبالا نمو لاجيرالاو ةمدبلا نم امترطف

 .الاصخ مهلك أ سانلا نم كلذ غليبال لب ةلاالو ديب رشبلا ءاملع ةةسالفو ىأرا

 7 2 و قسمتاا ةهج نمالو لاجزالاو: .باضنقأالا-ةبج .ننال  الالخ مهنأو

 باب_بالا نيكستو هنامدقمل بيترتلاو هل ىنألاو هيف ىنأتلاو هيف مدقتلا ةرج نمالو

 رسولا ىف فرصتملا ىوتلا مماحلا سلا فقاثلا نا-ذالا ةل-ج راصذ هيلع ةنيعملا

 7 تيلعع أ اهم ىجنام بو رضوا رظنإ ا 0 : زجعي ر ومالا يف مدقملا

 . ةفرمملا عيدب .نم نم طونتلا فرعو لب لحتلا م اع او ةفرسلا تنطعا اكو توكتلا

 - مهسفأ ىف زجملا مهدجوبمل مث قلما ل نم كلذ ريغ ىف ةعندلا بيرغ نمو

 | كاسل لميا تارا رافصو ٌشاشخلاو جملا هيلع ىوق اعالا كلذ ريك ىف

 األ اذو ةيرجتلاو فاكتنا اذو فيرصتلاو «ةءاطت بالاو نيكمتلاو لقملا اذ نا
 0 0 18 ليش نسج ىم ةبقاعلا ناش رسهبتملاو ةمتاسلاو مهفلا بحاصو ةسفانملاو
 نسحالام انندحا ن هلا ناودملا رثاد لمجو لهسأ هيلع ضومنلا ىف هنود

 : نظلا ىف هنم برت آه ىحم نا هنككمل ابيجع ايش نسحا ىتم سانلا تل

 | ليرانالدلةئتلن قبرا وهام ن نسال لب ىأرلا ىف هنم ل |هساو

 3 1 الئ الامّده تاسحاف كلذ راتخا .ناوبملا نم ةيشالو كلاذك



 ( اا/١ 5

 املتخاو ةمكح هنا ىلع ةلالدلا ةهج ىف لقاعلا ريغو لقاعلا هزيل كال يوتساف 2

 سياو لبلد لدتسم لكذف لدتسي لياد رخآآلاو لدتسإال لياد امهدحأ نا ةبج نم

 مدع يفو ةلال لا ىف دارا ميج ناسنالا ىوس ناويح لك كراشف الدتسمليلد للك
 لفشل مئالدت ماليا د ناك ناب ناسنالل ع.تجاو انايب كلذ اوهسو:لالدتشاللا

 كللذ | نحو ل 2م الا هل جتن امهوجوو هلالدت_سا هوجو ىلع هب لدي سي

 "ىذلا ليلدلا ناب لمحو ةراشاو دعو طخو ءائنل ماسقا ةمنارا نع ناييلا لعجو انايب .

 نم نزختةساام هفرعم ىلا هش 5 لكذ هدا.ةقاو هس نم لدحمللا هزيكك لوتس 93

 رب دحلا نك أهم 4 نا لع ةداهشلا ةدص هج نو هيرعمو ةلالدلا ةهد نم ةقطان ش ا

 رعاشلا 5 دقو لان ند نع مَنْ ندس>-و ف 5 3 لاخلا 8 ١

 تاما كيلع تن“ ا 0 »# هلهأ ثنا يذلاب اونئاف تام

 بولا نع نويعلا 3 د ىنيدصو اودع 7 كك ىه

 عقوملا املا عارم ع 0 مسيل ا مح ةمسلا

 0 فصيو#و ةرئال لو ١

 ظ ْ 1

 هصصق ىف نا ١ ىديع ن ١ لضفلا 0

 كرامث ىنجو كراجشا' سّرغو “#كراهناتشنم لف ضرألا ل 00

 4 فام لع ىلإ دهتبصنو مسجلا عوذومفار ايتعا كتراحا ا راو> كيج انواظ 8

 ناءبا ىف كراش دق ه>ولا اذه نم سرا مكبالا د دامملاف 4. اء هع 0

 زاو>هلايهذمأ - ا بهذ دوف 4 نابلا ماسقأ لع نمف قطاناا ىف ا نا

 © ناويح - *؟)



2) 
 . .هلاطي ضييو طشلا 1مل جم

 : - كسلا عم ءاملا ف نوكي امم ك

 زةيباصلا لاش 'اكةلجا ى لاق كلذك
3 5 

 وعدل اح طق

5 
00 شيع 11

 بعدو 

 هو

اقرغو ضيقو ةرغ ب ا
 

نون 1 4
ر عيده نت فول ك

 ميس

 0 م23 ا قطالاو 1 ني زوجنالو طف اتمص
 . مهبل”

 | ردبسو وغضبو رو دو !و معيب م

 ذاسنالا - قطز 0 5 و رووح له "إو قهنبو وغثيو ياا

 بن 8 للعو جعيو شكبو برثيو رازبو 11 ىدوصتو دو

 / ىتا ريعلاكو اذهتحا اذا ثانالاو ر وك ذلاك هامشأ كلذل

 كلذ موقع

 خيال

 و ضعل ىلع 0 35 .. كا ,

 | نم اهقمب دخأ وأ ضمن ىلا أاهضعل دحو اذا احا هده ناف نمظلاكو ةميلطل ىبسن موق :

ذ لك مجعالاو ناسنالا وه حيصفلاو أمهاوقأبو اركذ نيءونلا هد ا
  ي

 مهشال توص زاخو سرفلا نع ميدننلا نا يرحعلو هسنج نم ناك امالا هتدارا مف 78

ةدارا مهف م هروصكو هُاوحو هيدارأ نم اريثك ريعبلاو رونملاو فلكلاو
 3 ىبملا 

 أ

 بعيو فام عامر
 الا عز

 فالخ ىلع لدب هءاكب نا
 ص هباع لدبام

 00 عل ع 000 راصخ '

1 ءوس [ىرعلا سيلو ةيمورأا وأ ةيدنهلاب وأ 4
 لام 

 ه اذهف مجعاو حيصف ل هجولا اذ-ه نم ناسنا لكف ىبرملا

 ده سياف مجعاو حيف اوظفلي لو مجعلاو برعلا اولاق اذاو مجعا مبلوق ىف ليوأتلا

 :لآقو هنع مهفتال برعلا ناو ةيبرملا, ب ماكتبال هنأ نوثمو امنا نوديري ىنما

 ٠ هقطاتو ىليل نبا ىلععأم تماصو « < « هينب ليل نبا ىطمءا ام كروبف ش

 ل ىأك ةارقو ةضفلاو بهذلا لثم تءاصلاف تمصو 8 لاقيو 0

 وو ناويحلا يوس ءىث لك ىف ثماصلاف تكسو قطن ةائهمو هلك ناومملا

نيي رض ىلع ةمكملا اندجووةءكحهنذ امب ملاملا نوك
 ا لعج ٠ ىث

و ةمكسلا ةبقاعالو ةمكحلا
 لي وهو ةمكح لمج ء ي

 || تو كما

 ا



 # 8 )و
 31 نع محلل ل امر نم ميسلاو سلتا يراج كيلوا نركاصس0 1 هحالسن وكم هنمو اههيشاموطاوطول لاو مورلاكنانسالا حالم نوكبأن هلال 8 امو يا ركلاكريقانملاهحالاس نوكي امريطلا ما نمو وم ةلاك أاهنالاءاياهانسجاهاو ٠ نادرتلاو , .خراو روسنلاك رقانأل هحالس نوكي .ىشو اهب شأأمو باق

 ْ هل ل هتانروةصملاك محدنع كرتشللو ىلامتا هللا حان سوم ف ع قس ملأ 1 م «ك 2 رللا نللعا ن.اهممجمي يذلا نها ىقواصلاخ ىلا تلكا ظ
 سيل هنافرو

14 
 ب ظ

5 
0 

14 

3 
 ' ا عاب متت 6 اهمت. ل ٠ مالا قزت كم .در بدوره لاول 5 ل *“ راط اذا لعتلا ةيصيادح عم وغو ب

 ا 18 2 ىف كلف ركذنسو د كسل ري_-لا نم ريئاسلا ءابشاو اهحارق ديلا ن
 إ ا لحتلاو ةضرالاو ضوعبلاو حارفلاو ل |كاو دارلاو زب ,,بان لاو بايذقلا 8 1 ٠ 1 طي ىيملاو اك رمل دق ريطلا نم

ا ف يطب نيحاتجوذ بلاط ىبأ نب رغسجو دل رلملا نم تسيل و ةحنجأ اهل وريطلا ]رنج لدا .بورقلل لو طة هاربا كاذب نوسبالو امه ْ ظ 18 3 دي دقو ضيلاو ل 1 دعاك كان لاغ دقو ريطلاب ىمسيالو كلذ
 

 ظ 1 *دّرلا هيفو ءاملا ريزعخو ءالل ربو“ باكا ءاملا يف نأ ىرتالا هينا ّْ 0 ا كمسلا ايسأنم ناك ناو ةكمس ماع لك اضبأ ىبلو ريطلا نما 5 ! 3 ضو راعتمو شئر تاذ ةمامثلاو ناتسالا ءرثكبوةناذالا ميول 8 ١ 0 4 -ةحالوقو لكل اد ا | - يلم مالتاك ناو ريطلا نم طاوطولاو ل افلا نا ىرتالا هنع كاذ طغ كيد ا 00 ارئاط ىسي قاولعاو يهابالاو مداوتلاو شراب سيلو حانجبو ةعيبطو هذ 1 0
 ظ ' ..زع اوني نا جراوكلا م ! 6 د نوادر وجان لاو ناطر هيفَو عدلا
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 | ىف ممالاو ىأر مهم اذه اهناو هريمتو هياعت اعو هل( محا يم ا نأ ناويملا ن زاك ذا

 3 انرك ذامالا انتغل ىف سلو انتل نعريمن اع عضولما اذه ىف نحنو مهفالخ ىلع هلع ' دع

 ”"تاوم ىهو ادق تبنت تناك اذا اتاو. اهنولمجامرو اداج شوالا نومسن سانلأو واح

 ' ءاوحلاو رانلاو ءاملا نولءجال هو هل يهف اناوم اضرأ انجادرم ىلا 2000611 رت

 | ليحلاو هانلا ىلافاضنال تناكناو كلذك ت ماداماناويج اهنوسيالو اتاومآلو اداج 4“ 4
 7 نامسإلاو رانلاو ءاولاو ضرالاو ءاملا ىغ ىلا ةمرالا ناكرالا دحأ ىه ضرالاو

 | لع ناويملاو تابتو ناورح نيمسق ىلع ئياتلا مث ضرالا الا مهدنع ناروكشيالا 7”
 . ىثمي رئاط لك نا الا حاسي ءيشو حبسي ءىثو ديب ٠ نثو ىشع ءىش ماسقأ ةمئرأ 5

 و سان ماسقأ ةمدرأ ىلع ىثمب يذلا عونلاوا رئاط يمسي ريطإالو ىشع ىذلا سيلو
 ء

 .عابسلاو مئاهبلا عابط ةلك ةك اشم ىلا ينمملا قةمجاو تارشألا نا ىلع تارشحو عابسو 0“

 د تازيتلا اهسفتاي تانيا ةفورعأ ا ةقرافلا ءا .سالا عبتت هلك اذ.ه ىف اننا الإ

 اوعجام عمجيو اودرفأأم درغ اعاوناشللا انها هده لهأ نم اهسماس

 رارحالاو قاتملا ابنمف نيب رض ىلع ريطلا نم عابسلاو جءهو ةميهبو عبس لك رياطلاو
 نم نكي مل اذا ةميهبوأ نأكاعبس ريطلا نم عام لكوهو ثأَبلا هن اهنمو حراوملاو درا ةسشم»

 ءاسلا مأثل نم اههشآامو نابرئلاومَحَرلاو روسنلاك ةفقعملا بلاخلاو ح السلا تاوذ

 و ا حالسلا ميدع اكو هصخش رغصو هءرج فالام وهو شالا م
 نار ع1 اكر بطي اميف م لاو ربطي امم هنكلو ريطلا نم نسف خمملا اماف راجتدابلاو

 عافالا نم ةيعبسلا ىنعم ىف لدا عبس يأو تارشحلا نم تايلاو ىثمبامبف

 اا ةلاك أو بازالا تاوذ نم تاكذاو اهئامسأ نم كلذ سيل نكل و نييامثلاو

 ' 8 و ذفانملاو رزانمخلاو لاحكمألا اهلك أم كلذلو م هيلا عيمجو ىنالا ءادعأو

 امسو اغابس تامل لمج نمف عابسلاو مئاهلا نم كلذ ريغو رياسلاو كلا ١ ردع
 ىذا م الاك امل كلذ لعج نمو باصأ دف سبسلاو لولا ضدءلن دنع كاذب دك

 ل ل نوك لكش دبل عابس نمو أطخأ دف دسالاو بئذلاو بلكلاك ةمالملا
00 

 رمهلا 2821 ٍّ

 .(-' طهر رع و سا بح

 لكل



 (؟) ريس ا
 ا .لاطأو كامعأ و كاف هل هللا ضف رسلا ةعقو ىفاححال ةييلختلا ١# تااقالو قحاب الإ ُ 3

 ال ل هلوح نمل لاه ىمد نهاف اساو ىدب نويلاعا ءانالا كتف نةفاوف كداقر لفأو
 مج 1 0 كلذ غاب غاذ أهلممس تما اهلثم 5 20

 يول كلج كل ءلاقف نمس ا ةامكسلا سق نب نفي لا لحر منول

 مج را كاع ن ,ٍ كيورس لاقام 3 ٠ انف ترس ةريعب 0 هل سن ذال موهذم

 ءاملعلاو لحنلا و 0 ركنا باحسأو رظنااو ع ل لهأ لابامو كلقو

3 5 « 

 ةيفي 55- 59 , 1 0 2 4
 كد كن نيالا نجمع

 تاموصخلا باحمأ بتكو تاهاكنااو ىهاللا بتكو ءاملخلاو غا 2
 0 مال ةلهامجلا ةءخو هلال ناجم نتكو ءأ يبس 3

 ءابدالا | ةئالو ءاماملا 2 نوذاذمالو مو يلا نا نوثزاوبالو
 3 5 نمطلاو اههيع نعهللا كنحري كس االهف ءاسلجلا نع م لا 7

 ءامك الا ىتارصو ءاملعلا لاح موت نا ىلا ةبقاعلا ءوس ىفام في و نعو ةظفولاو ١

00 

 0 ده نركتوأ تي لدبي نأ 3 9

 3 + 0 1 لومسي 251 و ةيمأن را رمعلاو نمشلاو ' و

 أ ,مولعجم سابو اداججالو اناوم مست أهسفنا ءاقلت نم كرختت ابهنال سدلو تأ 5
 لاوي لأ ع ند ءامحأ اهمولعجلو ة ةرخاسم ريسغو هزل امولعجمو ةربدم ريغ سنو : دم

 !“ءاححاملاو ءاق رظلا د 4 نودتكي ءافلخلا ناوعأو ننال للملا جامي رم رصبلا لهأو

 1 هديك لو مضلل 1



 ل ا 0 2

 رحصتملظاك املظ اهنارجهو « تأن اذا قيل امايبم ع هج

 داع 20 لاقو

 لاح نم تحمل « ىنم ةماعتلا طلرصص ابرق

 لاص مويلا اهرحم ىناو هللا لع اينان- ف نكأ

 . قتلا نإ هظأو رعاشلا لاق

 تنادي مو مولم برف ء هنأ ف ءرملا تالف

 م« رخالاقو »
 ميلموحو ال قال كو « مولا تنأو ارذع هل لعل

 قنروملاا الع امل هناف ىورلا رامتل كولملا ضعن لتق ىف برعلا ضعن لاقو

 تومي نا هائتسا وه نا فاخو فرشتسملا كلذ ىف ىأرو هلثمرب مل اناينب ىأرو

 كلذ ىف لاقف رسصقلا قوذ نم هب ىركواملا نم رخآ لجرل ناينبلاكلذ لثم ىنبيف
 كولملا ضعن نببو هندب ناك ءىث ىف ىلكلا

 بنذ اذ ناك امو رامتس ءازج « تاج رش هللا ءازج ىتازح

 بكسلاو ديمارقلاب هيلع ىلعي » ةجحنيعبسزاينبلا هضرىوس

 بعصلاخذابلا يذدوطلا لكك نضاوفف .هفوخسلت مت نايزبلا ىأر املف

 برعلاو ةدوملاب هيدل زافو * ةوبح لك هب رامث_-س نظو

 بلحلاملظعأ نمهّللا ريمل كاذف , 7 سار ن«حلم لا: اوفذقا لاف

 0 لوأ نعرخآو و قباس نع عداتو فاس نع فلخ ىوربنوماسملاءاجو

 نعل يناوفلتخم لو راخلاب راحخلاو يمسلاب ىمسلاو يلولاب لا الر بيع

 : 0 هرذاحتام سجين »+ بنذريغل هيلا

 ظ . راثاَسا ل لاف لاف هليجس تياحل الفاع 5 0 نا الول 1



 3150( ا

 لجع ىنب ينذ ثاللا مهني انكرع ءىبيط تنذانإ لج تكرع اذا «َ

 ضينح ذخأو تاهف هاصخف هلزنم يف ىلابضلا ضبنخابأ يدوهلا ددجوالو
 لقملا انلأستو انريغ يذيب انذ- +أنأ ريهز نب سيق لاق ىدوملا هيا نس

 سبق لاقف هودي دوإ ىبزلا بيغ ماكو قادفاو نانا لهأت نم يدوب

 لوس ًاشنا مث سماع ىنب ىف ةايحلا ن رم ربخ ناييذ ينب ىف تولا سبع ىنبل

 © -انامان تنك ناو انواظم نكن إو «٠ .اناظنأك نإ نيس اذن '
 انثاك نملاو ىذالا مدعي الو * رغاط ءاينت لآ نم ٌؤرصا هاصخ

 انهار تنكنا حبرلا فيهب تنهر * لباه كمأ نايذ يضل
 انطانتم هرش :ىئرخان“ ىلاتا + ضدحرص نمتلفادق تاقاوا 0003

 انزاركلا ةاضملا قوس يوتجتاك « مكبوتجت اندابكا تلمسه 00
 ةايرسا تسلا اهلبق.نيح لاق مهمل يبخا رحص 0 نب نامل لقال

 نم لزنو نهارخأ لتق اف نهسفنأ ىف هنخ نماك ءاسن ةدع جوزت ناكدق هنا كلذو ع
 ناكو ةأما اً تنأو لاقو اهلتمف ام ءاع سوف تبا رحص تن نم لوأ نأ ل0

 هذه نامل ءاسن ىد_حال كاف اه>وز ناك ٍتالذكو َةَقْمع تناك هتخأ نأ لبا دق

 عقب نا ىسعف بجنم لجر نامقل ناف كعجض.« و :أ ينيعدف كنا يدور
 تلو نإ رمنلا لوق وهف ميدل تادحف ا

 امباو هل تخأ نبا ناكف « : . هتخأ'نم قاعقل نب ميقل . ٠ ٠

 أاءاظم هيرمف هياع * تنص حتساف قب ىلايل

 ع الحر هب تاق < مك لحجر ابليحأف

 ةءدن_ نب. فافخ لاقف ارحض_هتنبا لامقل لثط لدثملا#كلذ ىف برتلا 0 ١
 رحص بنذالا تيذأ امو * ايانملا ىل بد شايعو . كفف

 ةيذأ نبا كلف قولا ١

 كنيتنسكت نيف 5 5007 0 ةيرن

 2 7 ْ نيوز(
2 

1 

ْ 

 - < ةسيسملا ااملا-
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 رفثلا انامجو لعدشن ناو :٠ هتللح تكا ءرمل] تضا *:
 ىمقتلا ناتيهلا لاقو

 رفابءاملا تفاع نا هباذ امو « رفاب فاعزابوسءيلاب رضاك

 مسا هام بوسمبلل لحنلا ثآنا ةعاطك هعيطت ىهعنو رْبلا ريمأ روثلا ناكاملو
 7 اانا مح ءاملا نع نارنثلا دصن' ىتلا يه نجلا نا نومعزي اوئاكو لحنلا ريمأ

 ظ ىثعالا كلذ يف لاقو الم ىتخ بزشلا نع

 مر حاو قعأ ىسمأ نم معال « مرو ىومتفلك امو ىتأف

 ابرثثم ءاملا تفاع نا هيثذ امو * هرهظ برض,.يجلاوروثل اكل

 انرذيا الا ءاملا فامت نا امو * رقاب ءاملا تفاع نا هب'ذامو

 برشيل ءاملا تفاع امنا املاك ءاملا تفاع اهنال ادي ب رغب ناكاذا ل هناك

 كلذ ىف لهذلا روهنم نب ىحن لافو

 ' هلاظ نملا تناك نا هباذامو «* هيجو برضي ىجلاو روثل اكل

 يرح نإ لش لاقو
 1 مهو مراد مرغآو * يدع ونبو ضراع كرا

 ءامظلا ثلا تفاعام اذا ه ىراربلابرضي روثلابادك

 ءامسلاو بكا وكلا اهنيبو « اليهسىرمشلافاكت نيكو
 فرطعلا ينذإ بوبأ نب مكسحلا هذخأ نيح نيصحلا نب ةريونوبأ لاقو

 قلخاب ى :::داهنذا ىحصنو 5 يتءاط لمت تنك ولف سورا أ

 قرطملا نذتفلكاالو ىنب «حلاصةفارعلا فازس قاسالو

 براعم ن نبأ بادب دخا نيح ريهز نإ شارخ لافو

 ب # 2 يلب رشعم لتقف فلكأ

 ردق هل فاك مآ كلذو حا ا

 « رخالا لاقو »



 8 ىز
 نب اللا مذو ءارعشلا لوقو بورضملا لثملا يف اولاقام امأف لوقعلا ججح نم هيلع

 لوق ثيح 4 لوةك لاثمالا نم كلذ ىف اورضامو هريغ ينذب اناسنا ذخأ

 «رشإ رش
 عنار وهوهريغىوكي رعلا ي ذك * هتكرتو ىرصا بنذ ىتتفاكو

 حيحصلا اومقساف ميقسلا نع هعفديل ميلسلا اووك رملا مهلبا باصأ اذا اوناكو
 لحفلا نيعا اوثتف فلالا تذلبف مهدحأ لبا ترثك اذا اوناكو ميقسلا اوربي نا ريغ نم

 ناذللا ىنعملاو افلا كاذو ىرخأالا نيعلا اوعتف فلاالا ىلع لبالا تداز ناف ٠

 «تاقفاخلاو ىتحلا تببو ىمعملاو ًاةفملاب كتباغ« قد زرفلا لاق مه رامدشا ال

 اذكو اذك ىلبا تاب اذا لجرلا لوك ةددمالاو ةرافكلا عضوم ىف نولوش اوناكو

 عججباو ةيبجرلا كسن نم ةريتعلاو ةريتع اذكو اذك نائوالا دنع تحنذ ىمنغ كلذكو

 ليواتلا لمعت -| هدملا كلذ همنغوأ مهدحأ لبا تغلب اذاف ءابظلا نم رئاتملاو رئاتع

 كلذ لمجيف ءاش منا نا م ءاش ءابظلاو ةاش اذكو اذك مبذأ ىنا تاقامنا لاقو

 ىركشيلا ةزلح ن ثراحلا لو كالذاةءابظلا نم ديصب ام هلكءاش نأبرقلا

 ءابيظلا ضب رلاةرحح نع رك_منام الظو الطاب اتنع
 لاق نا دعل

 ءازحلا“ انمو مهيزاغ ملئ تاع جيبك حانج أئماع ءمأ

 روثلا اوب رم شطقلا ةلتتو أ كلاردكل اما ترشت رف ربا اودروأ اذا اوناكو ْ

 لاق رامجلا شحولا نأ عبتت اكو لحفلا لوشلا عبقتامةعبتت رقبلا لال ءاملا محتقيل .

 : حزما نب ضوع كلذ 8 3
 ينالخاوناف مهيلاخ دقو * انبجو الهج ءىيطتنمت 0

 ءامظلا رقبلل روثلا برض' « يماسلابجتتوجهناى نوجه 6 ٠

 ةكلسلا نإ كياسهلتق يف كردم نإ سأأ ِكِلذ يف لاقو - 3

 رغبلاتفاعال برضي روثلاك *« هليعأ مث اكياس ىلتقو ىلا 202020
 ©( ناويخ ب ؟) ا

 مسج
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 ىرشتسيو حلب اميكهل تكحض « ا.كنع هنأ ملو ما ملانأ ناف

 باو نب رمنلا لاقو

 بذاك ةنامالاب لقم ءاز> * لفون ةنا ةز+ ىنعهللا ىزج

 فئاونلا ىف اهتياوأ دقو ىلع « اوذكيلةاشولاىنعتريخامب

 كضراعت نا تعش ولو اهدنء بام نابحأ نم جرخف اهريخ تجرخأ لوق
 ظ سلو ادهاش لدعأو البق قدصأو امسويتب أو ارثأ حبق وه اع لوقلا ىف كا:ضراعل

 ) ىعاشلا لاق دقو ريهتنا دف ضرأع نم سيل هنا 6 معفص دف ةضراعملا كرت نم لك

 هلو وهو راعلا موزل كاسفن تيفكو ةلزانملا ودم انتفك دما ةنيؤخ قانا وف

 لهاجلا نع ىحفص نم فرعا * امل ىذسهرتال ٍتنكنا

 لئاقلا ءانخ . عومسملا كف « تضنمألأْا ىتوكس شح
 لك الاك لوك ألا ممطمو * هل كيرش مذلا عماسلا
 لئاس ردحنم نم عرسا * ابلها ىلا ءوسلا ةلاقم

 لطاباابو قحلا © هومذ :*« همذ ىلا سانلا ىعد نمو

 لقاملا ةيرجتلا ىخنأ برح ه« ةبرا اذ تنك ناؤج.هتالف
 لباخ لبخ اذ هه تجه #« هتجه اذا لمعلااذ ناف

 لجالا ررضلا ىغ كيلع * هنادش لجاع .ىف رصبت

 سعاشملا" لاق دقو ميركلا نم هحالصا رد مثالا نم دسش وفعلا نا لاش دقو

 بردت موقلا هيفسشل هضعبو.« ةظعومموقلابيب دنعوفعلاو
 "+ بدأبالونارتلا مكح انيف ذخأيل ىذلاف فيقوتلاو مدرقتلا اذه ىفانأسأ انكاناف

 " هبجوتأم ىلاو ةحيحصلا نطقلا ىفام ىلا عزف ملو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 ' ةئاللاب قحأو ةءاسالاب ىلوأ ةرئاسنلا راعشالاو ةءورسضملا لاثمالاو ةدرطملا سباقمل

 نمال مالسااوةالصلا هيلع ىبدنلا لاق دقو ىرخأرزو ةرزاورزتالو لجو زعاللا لاق
 لدوباتكلا هب لزنا ىذلاو هلوسر باداو ىلاعت هللا مكحاذهو كلام ىلع كنيع
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 نا تنكو لج آلا ىف ةنوثلاب قحأو لجاعلا ىف نيزأ كلذ ناك كهابشا موقت ىلع ٠

 ] ر ولا كنءىلتبا ام ردقب فلاخلا كيلع لس دقو ةمالسلا كطخت م ةمينفلا كانأمخأ
 ا لهو كءوقتب لغاشتلاو كفيضثت ة ةيؤم ن 0 هتمرلا أم ردع اللا كنم لتس مل هنا ىلعو .

 ا سعاشلا لاقامك لاو بالكلا نبأ باحسسلا رضي لهبرعلا لاق اكل كلذ ىف تنك

 رجح مالغ هيف ىر نا #*# | رخو ل

 سعاشلا لاق امكأالا كلذ ىفانلاح لهو
7 

 نارحلا حطانت تشي كش ما 0 8 لئاو باغل راع ١

 : .تباث ني ناس لل
 مبثل بيغ روظب ىنال مأ * نسيت نزحلاب م أ لاا ظ

 كنع انماح تهجوو كل ةيطم كنع انضارعا لوط تلمح دق كلا كشاانر

0 ١ 

 وفعلا ل |هجف خئصلا قح> ريل نم ضعبل ثراحلا نبرفز لاق دقو كنم قولا لآ

 اقرزأ هذا الوش كنة قوف يذلا هللاو تدع ناف لوتس لل

 لوالا لاقو ارمي ىتح ضورعلا سدت ناو. للا برسشت نأ | ٠
 ادومحد وقلانو تيفش نت < نتانضنا# واد نتن 1

 رخآلا لقو
 لاهجي الاهج كمقر لثمك * موفئاخ تنأ اموق كنع ىبئامو 3

 لامثع الامثم رششلا نزاوو * اوسعقاذا بر>او او: رحاذا ستدقاف

 رشلاب مثلا ءالؤه ةضرامم الو ثراطلا نب رفز نانساانذنع نكي ناو
 ىدوعسألا لاق ام يدنع ناف دةحلا دعا لولا لهجلاو 7 ٠

 رشملاىلاريصملاو دامملا هيفو « اقل هنم ضرالا بارتاسف 00 ١
 ريكلا نمار شماوفألا ىو ىك اق« اقلب نحر نإ انناتالو ٠
 (؟) سلاف ىدنعلاة وأ ةينالع * دحاو ريغأ» كفىلوأ تلال ولف 1

 رسسلا يف ىدنعلاقوأ هترفلال * .انعاطواو دعت! ن|ت ئشواف ىورو (؟)ل (ىشحا) ٠



 ضو ريد
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 ةفرعم عجو ,ةفدلنلا فرط ياوحأ دف اماج امالثاو أبا سعا اب نع ناك ناو هنال

 7 ساسحاو ةسالا نادجو لاو ةنسلاو باتكلا يع نيب كرشأو ة 0 ١ معو عا١ ا.لا

 0 هل يفر تانبالا هيهتشل كل افلا هيبتشلو خويشلا هي هبتشنام نادتفلا هيهتشاو ةزيرغلا

 1ص رالا هيه امك لف وسر مزحلا وذ دجلا هيهتشي أ.كوهللا وذ بعاللا

 3 00 راوقلاو ناسا كين ةءاكحن ينتبعو نطفلا هيبتشي امك ىغلا هيهتشيو

 7 ةنديزلاوةضفارلا تلاق لوقأ ىتتعمس امك َةرا ارغلا ةدامعلا تااقو يباتك لوا ف كوع

 "لد م الهو ىاكمل مينشتلا ال تكس الهف يتراكم بصنلاب ىلع تمكحف

 3 دقو ةبضانلا لوق ىقاكط ةّص أنلا . دع شكة يح قت بانا ن

 1” هذه ىلعو ةيديزلاو ةقرازالا لوقائيكح امة يرفصلاو ةيضابالا لوق انباتك يف انيكح
 "2 اهنم قاقتشاو ةجيتوع رفوهاغاف اهاوس ميدل لكو ةيجرامخلا تينب ةمرالا ناكرالا

 | ةيهاتللو ةءرارضلا نما كلدتغ انرض انك ةيجراللا نما كدتعانك لاو اهلع لوو

 ةيجراخلا ن٠ سانلا ضارعا ىل عرسأ ةميشلا نم عرسأ نوكت ناب تيضر فيكف
 7 هوجأو متأو عيجأر مفر لو يايرتا وع اك تدجو نوكت ناالا مهلا
 ”  ىرب نمو ةمامإلا بوجو ىنأ نم ةلاّقم ةناك< ينتبع الهف ةيسابعلا باتكب ىتتبعو

 5 المو هيلع ذل مق الب ىدس سأنلا 27 نإ اومعز نيذلا ةيثالا ةءاط نم هيدي

 0 1نأو لج لإ ة ةمينغو لجاعلا ةمالس نيب 2 عمج نا ردجأو مهل را عار الب

 * كب كلف سيل ىلب دشارأل ىلع مهل عجأو دم اغلا ٠ نم دملأ مبا ماظنال ارت 0 3

 ' ةجحال هجتت مل كَرظأو كابو تاز يذلا كردص 00

 م” تاب تاهجذا حرخملا باب فرعا مو ةيداب ال ىهو لباقملا فرعل ! لو ةضوعمال ىهو

 | كئادل ىفشأ ءايلوالا بس نا تار دراوملا تلهج ذاردا_هملا فرعت ملو لخدملا

 نمو بصنلا نم دعنأو ةذلرضحأ ناسللا 3 نا تءأرو كممش ءاغش يف غلبأو
 ١) كل دحمل تنافف تنكولو ةعانضلا هذه تابرأ ىلا فالتخالا نمو ةركفلا ةلطا

 نشب و كلثم ةبافك ىلع فوقوموه نم 0 ريغ ماب كصقن تلصو



 عضال ت.عو 7 6 هفيلأت سارعو 1 هلأ مظنا جاجتمالا يفي 4

 لع ىناتكو ديغولو دعولا ىف ىلا: :5 تبخل لك لع لازتعالا ليضفو 6

 ا 3 ضال هكايح لكب اهنيجبت تسستلاو ةفرعلا ىف ىتك/ةلج تبع مث ىذوهلاو ارملا 1 ٠
 ظ ترعف ام نيعفتنملاو ابيخساب ىلع تضرععاو اهردق نم تاطط>و امنأش نم ترْصو 1

+ 

 ثق ةحلا تاتكو ماخلالا باحضا بات كو لئاسملا ب 2 زكا تاباوبلا ٠ ب ا 1 3
0 500 

 0 5 ملا مانع ةزيصلا يراك دي تبع مثرابخالا باتكو ةوبتلا 0٠

 2 قة 5 ناك يبو قلما رايمتلا لوف سلا لا خارتعا نيب. قيرفو 0 0

 ه_ ليحانببام قرفلاو ينتلاو ىننا نيأم قرف باتكو تاهجلا ىف موق فو كاردالا
 ريغصتلاب .اذه ىباتك ىل ىلا تدصق مث ة مصارلا ماعاد ةيهاظلا قئاقحلا نيب وقراطاو 1 ٠

 ٠ هتح ل ثيرزف هب هيناعم ريدحتلاو هظفل ىلع ا هماظنل نيجهتلاو هردتل 2 2

 ١ اندصق اهيلا.ىتلا ةباغلاو انعززهيلا ىذلا ضوغلا ف تنط منهن اسس 0 :

 ٠ يلا هي جاتحم ب باتكو هو هظنل نم قن 1 ةتقيقحو همسا نم هنأ ه انمم باتك هنا لع 3
  3ريع“ امأ ٌىذاملا هيلا جاتحت 6 ضيرلا هيلا جاتحي و صلملا هيلا و م يناعلا طسوتلا

 1 ٠ ناك ذا ةداعلا نيكعو نررمتللو ةضان راو تيترعللو هز رولاو ممتلف ضيرلا 0 7 10

 |0ا ةنافكلف ذأ الا .امأو ةلزنم هيئاعم تاّميطو ةبترص هنامدقم تناكذاو هقيقد م

 ىلعو هلع هل ناك اعوجي ملا تاهمأ نماابابو امماج اباتكطقتلا نم لك ال نول 70"
 ةائيلا نعاطم 0 م ناك ا 0 0

 4 و ص ووشو همف ها يع يم 2 مع بحاص 2 70 ةدسملاو نيوألا هيف 8

 و 0 "و هيلطو 5 زخ>و هعمج هنوؤم ىف ا دردكم بتم +390 طيشنو' :

 ' 2 وهو هتحاح م كر ملا د ضو رمعلاد امنتساوريكفتلا لوط نع 7 3

 527 2 انأب هب ةرفظو قيفوتلا نم هياع هموجه لهن نا كلذ دنع هل نا ىلعو ةو 3

 مجملو برمل هن هات الا ير هين يرتاح ا :



 2 (؛)
 ْ اممشاحلا لئاسرب ىتبعو عت ظعا ومو كحضت حلم نمو ايمان هرثأ لازيال عندمو

 ف 8 يراهظاو ةروص نفعا ىفاحل ىريووصلو اهيناعم ىباصةتساو اهيف ىجاجتحاو

 دح نمو ةيديزلا ا نم كلدب اهون جب لا

 3 ُ 2 وه اعافرب كرك نا ا 1 : 3 1 ا رج ىذلاو ةيضدتلا لصأ

 : ١ زجارلا لوقتدشنأو ليلق مح لييلق

 . ليسقلا نم لخنلا نكس ليال نم مرا اعاو * ليلجلاب ريغصلا قدلبأ دق 2

 0 ش رعاشلا لوق تدشنأور د نارز ب 4
 روحيلا قرثت روحبلا فو #1 ريغص هجاه ربك بر 3 4

 مكحلا نب ديزي لاقو تاقو 0
0 

 ١" ملظملا هل جيبيامم 5 2 ميلعلا عفتتني معلا 3 هنأف يب عاف

 ش 3 15 رخ لإ لاقو ترلقو

 بحللاه قاس دج بر # هب : تح صام ادع راص

 7 7 , )١( ةرتنع لوق وهو رخ آلا لوق تدشنأو :دبتورت) امم

 بيغ ةدروطشروومالا(«) ىف“ م كي در ةدرو قحن نورطننام

 55 ءام دلا 1070 ىتح * ا ا

 9 برك يدعم تنب ةشبك تلاقو
 مزخلا يفاؤأبس نأ نزام ىب « هموت فانا هللا دبل متع دج

 535 امر حزاملا غلب دج يأو *# حدافلا ح حد ران ةبأ رخآلا لاقو

 ' نارقلا قلخ ىف ىناتك تبعو ةييحالا ةيملا دلتالاو ةيصملا نم ىصعلا لوغو

 . تبعام ماكحالاو اي أمتفلا :ليقا ىف لوقلا ىف ثماتعو ةمشملا ىلع درلا ىف و ىباتك تبعك ل باعسا 1
 6 لل يوب ب

 ' نوئبلارفص يرمتنشلاةياورو(5) هناويدففتايأةلنمامهو ةفرطلنيتيبلاناباوصلاو ١ )١( رتس هك نارهم



 د باك يو مل '؟ ا 1 تيلعأ م لاول ت ِ ٍظ 2 ىلا ت : تف

 داعملا 86 ا الملا ريثكتلا ىلاو دادرتلا راركتلاىلا سنو بولو ىلاوملا نيام

رك بو مانيلا ناك ىدبعو 5 اذلا لمحو قطط نم
 يعل ١] 2 2 10 الةلاتعا 

 5 7-7000 ةنايدلا ةلج ىلع امسهقافنا عم 4 . هللا ةهجن قل اهلذحلأ تنك هانا برعلا ةدابع بيسو

 06 دش ةروجتملا مانصالاو ديلا نانوالا ةدابعل 2 داو ةرككلا دا راص 506

 مهفلاخ ن 116 حز كج ءرياظاو هللاودنقت ا | اكسو هياوناد امل افلا نيالا

 امو مصلاو اول نإ قرفلا امو نولاو دبلا نيب قرفلاامو انض اوناد امبو انْمص

 مرلم ول ني دان“ ورح

 رج 2 ثتودو 0 ا ةيمدلا ني قرالا

 0 2 قا نير 000000 أ تاك ف كو مخفلاو

 كلذ لهش فيكو اددع فائصألا رثك أ اولاز ل فيكو ةيدسلا كلت عدخ تناك

 قو ضرالا رهاود 7 ندامملا تاتكب ىنابعو ةفاتغلا سادسا بهذللا

 > عرسي ف يكو اهعونصمو ابقولخمو اهدماحو اهيئاذ نم رابخالاو كا ,انجأ فالتخا

 مينعم 20 مم ناولالا ض ءل ١ راص 51 أاهضعل نع ءىف طمو أهضعل ىلا بالقالا

 1 ا ُفيطلتلاو ريسكألا ىف لوقلاامو ل اهضعلو غبصاالو غيصني|مضعإو

 قرفو نضالاو نمل نيام قرف تأتكو سمش * دبعو مشاه نيبام قرف باتكب ىتابعو

 قودهدمهلا يف ةو ناجاس يس تبرفعلا ا 0 لوقلا تو ناو 3 ةكئالملا نيه

 2 .ناك لوقت ل 9 و معلا كلذ وه ىذلا امو باتكاا نم

 تا ا 8 تاقافنالاو قازرالا ف لولا امو تاضارلاو قاكوألا باتكب

 حّلص نم ىناطلخو ىناوخا ىلا 607 لكبو مئادولل ل لايتحالا 26 و ءافرملا

 ايفان تسع لازال ءاجه نمو فيقوتو لفاغت نمو ضيرعنو حاصفأ نمو دجو

6 3 ٠ 0 

 هذئع نأك مذلا

 ا”

 ه9

 حوت



 ةفرعملا نب .. قف 2 0 ةيبلا هلل كبتج

 كقاذأو فاصنالا كنيع ىف نيذو تدل كيلا فبحو ايس قدصلا نيو اي 0

 |11 ةاوطو نينيلاورلاكردس عدوأو ملا مقلق رمشاو وتلا ةوولخ

 ا يرمعلو ةلقلا نم لهجلا ىفامو ةلذلا نم لطابلا فام كفرعو سأيلا

 0 و ىتلا لالا ىلعو كنزو رادقم ىلع لدأو كرمأ ىف بوصأ ءاعدلا اذه 5

 000 ةلتءوراو اظح كييرمل اهتينمرو اه كوع تاو اه كلام ب
 ادومح ادبا قدصلا لمج مو لج لا ىاعفان ناك اذا بذكلاو لجاعلا فار اض ناكاذا جرام ال" 2 ُْ

 41 ىف طارفألا نيو ةمرحلا ةعاضاو ةرينلانيبقرملاوامومذم ادبأ بذكلاو 2323232020.
 ريغلا لهو ةلاقلا ء ود كتارتك الا ةلقو ةمرأا قح ظفح ىف ريصقتلا ني ىو قالا

 ب نسحتلاو هيف دمزبلا ضعبلو ةنايدلا ةبج نم ضرعي أم ضع ما | ةداعو باستك١ 0

 3 + تاف الود ماس لوقعلا تااكامش عملا ةئيتجو ةيرملا عا ابط ىف كلذ نوكي وأ 0

 ذا نادوسلا ةرخا:مو ملا 11 لا ب ةلدتعم .طالخألاو طرح از نع ع١
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 ثوم يأ فو ناطغو نياذل عضوم ١ قروي الار روك لا نيان فرانسوا
 ظ ةح نوكي عضوم يأ يفو رفوأ دلولا ىف امه 58 أ بيصأو تالوضفلاو تارولغلا نكي

 :اطحقلا باتكب ىتتبعو غلب أ اهيف نه ةعاتص يأ قى هلأ ٠ نموه لمت يأ و بجوأ مور نعل ' , ع عملا

 صعلا دح ىلا ةيملا دح هيف تزواجن ىنأ تيزو ةيئاطحتلا يلع درلا يف ةيناندعلاو
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0 

 ا
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 : 3 باكلا مذ ىف ةلمج مو

 بالكلا لاق يف ران آلا نم دروام 41
 جاجدلا اا نع يهنلاو ةكبدلا لتش ىمالا نم درو اف 4

 باكلل باكلا بحاص جاجتحا اه

 ةكيدلا بلاثم ىف مالك م4



 مي ناويملا باك نم لوألا ءزجلا » 3

 ظحاملا تافاؤ» ءامسأ رثك أاهفو باتبكلا ةبطخ
 ذملا ينذب ءىربلا ذخأ ىف بلطم ٠

 ناويحلا ءاسأ رك لأ ال ىلا ماعلا مي 20

 نايبلا ءاسقأ يف 0

 بتكلا حدم يف ناسح تارقف 3 ٠١

 راعشالا نم كلذ ىف لبق امو ركنا دنع ضرالا ىف طخلا ىف بلطم :
 هنلا ةجاملا رادقمو طخلا » 35 ٠

 برملاىلط ةروصقتم هتليضف نا نايبو مالسالا لبق رعشلا خيران 0 5 ُ
 تكلا عانطصا يف سدغرتلا ىلا ل وقل 01 5

 ءاصخلا لبق 5 ناك نيكو ءانصالا دم ناسنالا ىرتمي ام رك ذ بأي 1
 هنايفيك د ردو مآاهلا ءاصخ مالك 0 ٠

 لخفلا نم رمت لواطأ ينمحلا نأ ىف تلطم ظ
 0 0 5 َ ٠

 1 فلا 0 5 0

 تاودلا هايل | ظ
 اهئ امم فاثبصأ دادعأو بالكل م نم كيدلا
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